รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)และบริษัทย่อย
เสนอต่อ ผู้ถือหุ้น

โครงการลงทุนโรงงานที่ชลบุรี และ สมุทรสาคร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ที่ บมจ.2555/010
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
เรื่อง รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เรียน ผู้ถือหุ้น
อ้างถึง 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) ของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
3. งบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ฉบับสอบทาน สาหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2555
ด้วยบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างและสั่งซื้อเครื่องจักรที่
โรงงานของบริษทั ฯ สาขาจังหวัดชลบุรี และโครงการส่วนขยายอาคารคลีนรูมและสั่งซื้อเครื่องจักร และก่อสร้าง
อาคารคลังสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่สาขาสมุทรสาคร รวมทั้งเพื่ออนุมตั ิให้บริษัทฯจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมตามทีฝ่ ่ายจัดการเสนอ
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั อิ นุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างและสั่งซื้อ
เครื่องจักรทีโ่ รงงานของบริษทั ฯ สาขาจังหวัดชลบุรี และโครงการส่วนขยายอาคารคลีนรูมและสั่งซื้อเครื่องจักร และ
ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าที่โรงงานของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ที่สาขาสมุทรสาคร และอนุมตั ิให้บริษัทฯจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมตามทีฝ่ ่ายจัดการเสนอ
โดยการทารายการดังกล่าว
ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขนาดรายการเข้าลักษณะเป็น
รายการประเภทที่ 2 ตามวิธีการคานวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ ีนัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 บริษัทฯจึงมีหน้าที่ต้องจัดทารายงานสารสนเทศของรายการ ดังที่ปรากฎใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี 1 และบัญชี 2
คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และได้
จัดทาขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)

กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษัท
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามบัญชี 1
ของ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
___________________________________
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
มติคณะกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
2. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน 2 หลัง ที่จงั หวัดชลบุรี
 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า รวมถึงการจัดทาระบบคลีนรูมซึ่งเป็นส่วนขยายอาคารคลีนรูมเดิมที่
จังหวัดสมุทรสาคร
 เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิตที่โรงงานสาขาจังหวัดชลบุรี และที่โรงงานสาขา
จังหวัดสมุทรสาคร
3. รายละเอียดของผูซ้ ื้อและผูข้ าย
 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานที่จังหวัดชลบุรี อาคาร C
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผู้รับจ้าง : อยู่ระหว่างการสรรหา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้ าย : ไม่มี
 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานที่จังหวัดชลบุรี อาคาร D
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผู้รับจ้าง : การก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มกลางปี 2557
 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า รวมถึงการจัดทาระบบคลีนรูมซึ่งเป็นส่วนขยายอาคารคลีนรูมเดิมที่
จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจากัด กาญจนบุรีพงษ์สวัสดิ์ก่อสร้าง และบริษัท กูลกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้ าย : ไม่มี
 เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิตที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้ซื้อ : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัท มิลล์แพค จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ผู้ขาย : ผู้ขายเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิตที่เกี่ยวกับสายการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นปกติทั่วไป ซึ่งมีทั้งในและ
ต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้ าย : ไม่มี
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและมูลค่า ขนาดของรายการ
 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานที่จังหวัดชลบุรี 2 หลัง ได้แก่ อาคาร C และอาคาร D มูลค่าโครงการ
ก่อสร้างประมาณ 150 ล้านบาท
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 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า รวมถึงการจัดทาระบบคลีนรูมซึ่งเป็นส่วนขยายอาคารคลีนรูมเดิมที่
จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่าโครงการก่อสร้างประมาณ 25 ล้านบาท
 เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิตที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่างบประมาณ 391 ล้านบาท
รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 566 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คานวณจากงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
เนื่องจากขนาดของรายการ เท่ากับร้อยละ 42 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามวิธีการคานวณขนาด
รายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยบริษทั ฯจึงมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและทาหนังสือเวียนให้ผถู้ ือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับตัง้ แต่วันที่
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานที่จังหวัดชลบุรี อาคาร C และอาคาร D
- อาคารโรงงานและคลังสินค้า 2 ชั้น 2 หลังรวมทั้งส่วนถนน รั้วและระบบสาธารณูปโภค ตั้งอยูบ่ น
ที่ดิน โฉนดเลขที่ ฉ.129976 กรรมสิทธิข์ องบริษัทฯ ทีด่ ินมีภาระผูกพัน โดยจานองเป็น
หลักประกันสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย มูลค่าโครงการทั้งสิน้ ประมาณ 150 ล้านบาท โดย
อาคาร C เริ่มก่อสร้างในกลางปี 2555 และอาคาร D เริ่มก่อสร้างในกลางปี 2557
 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า รวมถึงการจัดทาระบบคลีนรูมซึ่งเป็นส่วนขยายอาคารคลีนรูมเดิมที่
จังหวัดสมุทรสาคร
- อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 1 หลัง ตั้งอยู่บนที่ดิน โฉนดเลขที่ ฉ.12630 กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่ดนิ มี
ภาระผูกพัน โดยจานองเป็นหลักประกันสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย มูลค่าโครงการประมาณ
10 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในกลางปี 2555
- ส่วนงานต่อขยายระบบคลีนรูม อาคารคลีนรูม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นส่วนคลังสินค้า บริษัทฯได้
ทาการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่ และทาการปรับปรุงขยายกาลังการผลิต โดยจัดทาระบบ
ระบบคลีนรูม ซึ่งอาคารคลีนรูมดังกล่าวตั้งอยูบ่ นที่ดินโฉนดเลขที่ ฉ.12630 กรรมสิทธิข์ องบริษทั ฯ
ที่ดินมีภาระผูกพัน โดยจานองเป็นหลักประกันสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย มูลค่าโครงการ
ประมาณ 15 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในกลางปี 2555
 เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิตที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
- เครื่องจักรประเภท เครื่องเป่าขึน้ รูป เครื่องฉีด เครื่องพิมพ์ เครือ่ งติดสติกเกอร์ เครื่องพิมพ์ เครือ่ ง
หุ้มฟิลม์ แม่พมิ พ์ สายการผลิตประกอบ ตัด เจาะ ทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการ
ผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสายการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติก มูลค่าการ
ลงทุน ประมาณ 391 ล้านบาท โดยสั่งซื้อและนาเข้าในระหว่างปี 2555 - 2558
6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
รวมมูลค่าโครงการลงทุนก่อสร้างและสั่งซื้อเครื่องจักรทีโ่ รงงานของบริษัทฯ สาขาจังหวัดชลบุรี และ
โครงการส่วนขยายอาคารคลีนรูมและสั่งซื้อเครื่องจักร และก่อสร้างอาคารคลังสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯ และบริษัท
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ย่อย ที่สาขาจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งสิ้น 566 ล้านบาท โดยเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ผู้รับจ้าง ผูข้ ายที่ไม่
มีความสัมพันธ์ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามรายการเกี่ยวโยงกันประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
7. แหล่งเงินทุนที่ใช้
 เงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับชาระ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนเพิ่ม
ทุน ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ส่วนที่ 2 หน้า 2 ข้อ 1 การซื้อเครื่องจักรของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อย จานวน 100 ล้านบาทและข้อ 2 ก่อสร้างโรงงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
ฯ และบริษทั ย่อย 100 ล้านบาท รวมทัง้ สิ้น 200 ล้านบาท
 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว ระยะเวลา 5-7 ปี
เงื่อนไข : ห้ามจ่ายเงินปันผลเมื่อเกิดการผิดนัดชาระหนี้
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ กับบริษัท
 รองรับการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีอัตราการเติบโตเกิน
กว่าร้อยละ 30-50 ต่อปี
 บริหารต้นทุนการผลิต โดยการลงทุนเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มผลผลิตและลดการพึ่งพา
แรงงาน โดยเครื่องจักรเดิมจะถูกนาไปปรับใช้ในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ
 การลงทุนเครื่องจักรและอาคารใหม่ เพื่อเข้ารับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน BOI เพื่อรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร
9. เงื่อนไขการเข้าทารายการ
 การดาเนินการในรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามวิธีการคานวณขนาด
รายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ ีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยบริษัทฯจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯและทาหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน
21
วันนับตั้งแต่วันทีแ่ จ้งตลาด
หลักทรัพย์ฯ
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
 อนุมัติโครงการลงทุนดังกล่าว
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทั ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10


- ไม่มี –
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามบัญชี 2
ของ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
___________________________________
1. ข้อมูลบริษัทและแนวโน้มธุรกิจ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ“PJW”) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ
จาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ที่มีคณ
ุ ภาพ ตามรูปแบบ
ความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ีตราสินค้า(Brand) ที่เป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
โดยทัว่ ไป การผลิตสินค้าของบริษัทฯ จะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภท คือการเป่า (Blow Molding)
ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ และการฉีด (Injection Molding)ได้แก่ ฝาขวดและ
ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่บริษทั ฯ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุ
สินค้าหลากหลายประเภทได้แก่ น้ามันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภณ
ั ฑ์สารเคมีสาหรับใช้
ในการเกษตร และ ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษทั
ได้แก่ (1) บริษัท มิลล์แพค จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก (2) บริษัท เอลิแก็นซ์
แพคเกจจิ้ง จากัด ประกอบธุรกิจจาหน่ายฝาขวดน้ามันหล่อลืน่ (3) บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น ให้แก่ลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
แนวโน้มธุรกิจในอนาคต แม้ว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆ จะมีความผันแปรเป็นอย่างมาก ทัง้ อิทธิพลด้าน
เศรษฐกิจโลก การย้ายฐานการผลิตในบางอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากผลกระทบการแข็งค่าของเงินเยน
ความมีเสถียรภาพทางการเมือง นโยบายต่างๆของภาครัฐ ตลอดจนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อทั้งผู้อุปโภคบริโภคสินค้าโดยตรงและด้านผู้ประกอบการที่ต้องการปรับตัว ทั้งนี้ บริษัทฯได้เล็งเห็นทัง้
โอกาสและอุปสรรคจากปัจจัยข้างต้น จึงได้เตรียมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบงานเพื่อรักษามาตรฐานการผลิต
อันเป็นยอมรับของลูกค้า โดยเสริมสร้างความแข็งแรงทางการตลาด การควบคุมต้นทุน การเสริมประสิทธิภาพและ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ การลงทุนขยายกาลังการผลิตในโครงการก่อสร้างโรงงานและสั่งซื้อเครื่องจักรที่
ทันสมัยที่สาขาจังหวัดสมุทรสาครและสาขาจังหวัดชลบุรีของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพบนต้นทุนทีม่ ีการจัดการที่ดีได้ โดยฝ่าย
บริหารของบริษัทฯตั้งเป้าหมายรักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากการ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และกลุ่ม
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกของ AEC อันเนื่องจากอุตสาหกรรมทั้งสอง
อุตสาหกรรมนั้น ได้ถูกกาหนดจากภาครัฐให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
และการส่งออกของไทย
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2. งบการเงินรวมของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี 2552 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2555 สรุปได้ดังนี้
กลุ่มบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยการรวมกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันเข้าไว้ดว้ ยกัน
กล่าวคือ บริษัทฯ ขายสินทรัพย์ในการดาเนินงานให้กบั PJM และ ในปี 2553 PJM ขายสินทรัพย์ดาเนินงานกลับคืน
ให้กับบริษัทฯ ต่อมาในไตรมาสที่ 1/2554 บริษทั ฯ ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ MPC และ EPC ในสัดส่วนร้อยละ
99.95 และ 99.97 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้วตามลาดับ รวมถึงได้มีการลงทุนใน PJT ในสัดส่วนร้อยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว ส่งผลทาให้ตงั้ แต่ปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 เป็นต้นไป บริษัทฯ PJM
MPC EPC และ PJT (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษทั ”) ถูกรวมเข้าเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน ในลักษณะ
ของการซื้อสินทรัพย์สุทธิ และการซื้อหุ้นทุน
ดังนั้น บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจึงได้จัดทางบการเงินเสมือนงบการเงินรวมประจาปี 2552-2553 ขึน้
ภายใต้สมมติฐานว่าบริษทั ฯ PJM MPC และ EPC มีการดาเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินของกลุ่มบริษัท และให้เห็นถึงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ
กลุ่มบริษัท
งบเสมือนงบการเงินรวม
ปี 2552
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทฯ

ปี 2553

งบการเงินรวม
ไตรมาส
ปี 25541/
1/25551/












-




-

1/

1/















PJM
MPC
EPC










1/


1/







PJT2/

-

-





PJM
MPC
EPC
PJT2/
งบกาไรขาดทุน
บริษัทฯ

1/ การจัดทางบการเงินรวม ได้รวมฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ PJM เข้ามาด้วยเนื่องจากถือได้ว่าเป็นกิจการที่มีการ
ควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
2/ บริษัทฯ ได้จัดตัง้ PJT ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
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ตารางที่ 1 : ตารางสรุปงบกาไรขาดทุน

รายการ

12 เดือน
งบเสมือนงบการเงินรวม
31 ธ.ค. 52
31 ธ.ค. 53
ล้านบาท %
ล้านบาท %

รายได้
รายได้จากการขาย
1,051.21
รายได้อื่น
7.07
รวมรายได้
1,058.28
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
847.51
ค่าใช้จ่ายในการขาย
22.59
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
44.73
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
23.65
รวมค่าใช้จ่าย
938.48
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 119.80
ต้นทุนทางการเงิน
5.81
กาไรก่อนภาษีเงินได้
113.99
ภาษีเงินได้
32.27
กาไรสุทธิ
81.72

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 54
ล้านบาท %

3 เดือน
งบการเงินรวม
(ม.ค. - มี.ค. 55)
( ม.ค.-มี.ค.54)
ล้านบาท
% ล้านบาท %

99.33 1,371.33
0.67 13.88
100.00 1,385.21

99.00 1,640.17
1.00
3.50
100.00 1,643.67

99.79
0.21
100.00

514.95
3.22
518.16

80.08 1,089.17
2.13 34.07
4.23 59.52
2.23 30.76
88.68 1,213.52
11.32 171.69
0.55 11.06
10.77 160.63
3.05 41.24
7.72 119.39

78.63 1,285.97
2.46 43.05
4.30 70.10
2.22 38.07
87.61 1,437.19
12.39 206.48
0.80 20.85
11.60 185.63
2.98 40.33
8.62 145.30

78.24
2.62
4.26
2.32
87.44
12.56
1.27
11.29
2.45
8.84

406.02
12.97
21.60
8.95
449.54
68.62
7.00
61.63
9.65
51.97

99.38 428.15 99.80
0.62 0.88
0.20
100.00 429.03 100.00
78.36 333.61
2.50 10.48
4.17 17.71
1.73 10.48
86.76 372.27
13.24 56.76
1.35 3.35
11.89 53.40
1.86 12.46
10.03 40.95

ผลการดาเนินงาน
เมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552–2554 สรุปได้ดังนี้
-

รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 1,058.28 ล้านบาท และ 1,385.21 ล้านบาท ในปี 25522553 ตามลาดับ และเท่ากับ 1,643.67 ล้านบาท สาหรับปี 2554 โดยรายได้รวมเฉลีย่ ร้อยละ 99.00 มาจาก
รายได้จากการขาย และเฉลีย่ ร้อยละ 1.00 มาจากรายได้อื่น

-

อัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 19.38 ร้อยละ 20.58 และร้อยละ 21.60 ในปี 2552-2553 และ สาหรับปี
2554 ตามลาดับ อัตรากาไรสุทธิร้อยละ 7.72 ร้อยละ 8.62 และร้อยละ 8.84 ในปี 2552-2553 และสาหรับ
ปี 2554 ตามลาดับ บริษทั ฯ มีแนวโน้มความสามารถทากาไรได้ดีอย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการ
บริหารประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรและการบริหารจัดการต้นทุนโดยลดของเสียจากการผลิต

-

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้แก่ ค่าจ้างรายเดือน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าขนส่งสินค้า และอื่นๆ เท่ากับ 90.99 ล้านบาท 124.34 ล้านบาท และ 151.22 ล้านบาท ในปี 2552-2553
และ ปี 2554 ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.59 ร้อยละ 8.98 และร้อยละ 9.20 ในปี 2552-2553 และ
สาหรับปี 2554ของรายได้รวม ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเกิดจากการ
เติบโตของยอดขายและการขยายโรงงานที่ชลบุรี
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77.76
2.44
4.13
2.44
86.77
13.23
0.78
12.45
2.90
9.54

และสาหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ
51.97 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 11.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 26.93
เนื่องจาก
-

รายได้จากการดาเนินงาน – บริษัทฯ สามารถเพิม่ รายได้ 89.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.8 จากการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยวบรรจุภัณฑ์นามั
้ นหล่อลื่น
และ บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 - 34

-

อัตราส่วนกาไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 22.1 คงเหลือร้อยละ 21.2 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่
เพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนที่สาขาชลบุรี ที่เริม่ คิดค่าเสื่อมราคาของอาคารโรงงานและเครื่องจักร
ซึ่ง
เครื่องจักรบางส่วนที่ได้มาในไตรมาส 1/2555 อยู่ระหว่างทดสอบชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ โดยยังไม่ผลิตที่
กาลังการผลิตปกติ

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น จาก
ภาวะราคาน้ามัน

-

ค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้นิติบคุ คล ลดลง 2.8 ล้านบาท จากอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ลดลงเหลือร้อยละ
23 และจากสิทธิประโยชน์ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI ของโรงงานสาขาชลบุรแี ละบริษทั ย่อย

ตารางที่ 2 : ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจาการซือ้ สินทรัพย์
เงินมัดจาค่าจ้างทาแม่พมิ พ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
โครงการลงทุนในต่างประเทศ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
เงินฝากที่มขี ้อจากัดในการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบเสมือนงบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 52
ณ 31 ธ.ค. 53
ล้านบาท %
ล้านบาท %
22.73
200.20
3.60
65.06
0.02
19.62
2.56
6.13
319.92

4.02
35.44
0.64
11.52
0.00
3.47
0.45
1.09
56.64

22.42
219.68
2.00
73.52
0.02
13.53
6.01
4.94
342.12

224.64
4.76
1.01
14.54
244.95
564.87

39.77
0.84
0.18
2.57
43.36
100.00

10.40
401.86
4.00
12.81
429.07
771.19

2.91
28.49
0.26
9.53
0.00
1.75
0.78
0.64
44.36

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 54
ณ 31 มี.ค. 55
ล้านบาท %
ล้านบาท %
52.80
305.75
123.68
22.39
10.04
14.35
529.01

52.11 645.09
0.52
5.25
1.66
11.35
55.64 661.69
100.00 1,190.70

139.43
329.31
117.83
9.56
7.38
17.11
620.62

10.35
24.45
8.75
0.71
0.55
1.27
46.08

54.18 707.97
0.44
5.48
0.95
12.89
55.57 726.34
100.00 1,346.96

52.56
0.41
0.96
53.92
100.00

4.43
25.68
10.39
1.88
0.84
1.21
44.43
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รายการ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้า
หนีส้ ินส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่ น
เจ้าหนีอ้ ื่ น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีอ้ ื่ น
เจ้าหนีค้ ่าซือ้ สินทรัพย์ - กิจการอื่ น
ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับค่าจ้างทาแม่พมิ พ์
เงินปันผลค้างจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่ น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม - จัดสรรแล้ว
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่างการซือ้ สินทรัพย์กลุม่ กิจการเดียวกัน
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

งบเสมือนงบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 52
ณ 31 ธ.ค. 53
ล้านบาท %
ล้านบาท %

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 54
ณ 31 มี.ค. 55
ล้านบาท %
ล้านบาท %

20.00
165.66

3.54
29.33

84.53
169.69

10.96
22.00

191.41
266.48

16.08
22.38

20.35

4.88
2.93
0.01
1.65
1.57
3.36
0.91
0.50
54.26

274.05
33.84
29.42
0.08
41.56
27.71
30.16
8.40
6.31
451.53

28.20
0.37
1.05
1.28
14.80
22.02
30.39
3.18
11.78
298.73

4.99
0.07
0.19
0.23
2.62
3.90
5.38
0.56
2.09
52.88

34.66
26.29
0.69
12.29
27.02
29.67
2.69
10.36
397.89

4.49
3.41
0.09
1.59
3.50
3.85
0.35
1.34
51.59

58.12
34.92
0.08
19.65
18.65
40.01
10.82
5.98
646.12

25.80
1.10
0.06
26.96
325.69

4.57
0.19
0.01
4.77
57.66

15.00
38.83
1.22
55.05
452.94

1.95
5.04
0.16
7.14
58.73

168.13
28.14
14.96
0.48
211.71
857.83

14.12
2.36
1.26
0.04
17.78
72.04

82.64
19.87
15.63
0.05
118.19
569.72

6.14
1.48
1.16
0.00
8.77
42.30

130.00
130.00
5.25

23.01
23.01
0.93

184.00
184.00
117.47

23.86
23.86
15.23

276.00
220.00
7.92
91.85

23.18
18.48
0.67
7.71

20.49
20.49
25.10
0.59
10.68

3.09
5.02
39.09 327.88
2.18
4.99
41.27 332.87
100.00 1,190.70

0.26
0.42
27.54
0.42
27.96
100.00

276.00
276.00
338.13
7.92
143.86
3.09
3.29
772.29
4.95
777.24
1,346.96

135.25
103.93
239.18
564.87

23.94
18.40
42.34
100.00

301.47
16.78
318.25
771.19
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2.51
2.18
0.01
3.09
2.06
2.24
0.62
0.47
33.52

0.23
0.24
57.34
0.37
57.70
100.00

ฐานะการเงิน
เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554 สรุปได้ดังนี้
-

สินทรัพย์รวม เท่ากับ 564.87 ล้านบาท 771.19 ล้านบาท 1,190.70 ล้านบาท และ 1,346.96 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 – 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามลาดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นมา
จากการลงทุนในที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่องจักร เพื่อขยายกาลังการผลิต และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า
ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของยอดขาย

-

หนี้สินรวม เท่ากับ 325.69 ล้านบาท 452.94 ล้านบาท และ 857.83 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 – 2553 และ 31 ธันวาคม 2554 ตามลาดับ สาเหตุการเพิ่มขึ้นมาจากการเพิม่ ขึ้นของเจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายและการขยายกาลัง
การผลิตที่สาขาชลบุรแี ละการลงทุนบริษัทย่อยที่ประเทศจีน

-

ส่วนของผู้ถอื หุ้น มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้นจาก 239.18 ล้านบาท เป็น 318.25 ล้านบาท และ 332.87 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 – 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามลาดับ เกิดจากการเพิ่มทุน
ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และการเพิม่ ขึ้นของกาไรสะสม อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1.36 เท่า 1.42 เท่า และ 2.58 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 – 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ตามลาดับ

และในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 112.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.60 บาท ซึง่ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มี
-

หนี้สินรวม เท่ากับ 569.72 ล้านบาท ลดลง 288.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะยาว รวมถึงหนี้สินเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ลดลง 85 ล้านบาท และ 24
ล้านบาท ตามลาดับ จากการชาระเงินกู้ระยะยาว ตามเงือ่ นไขการใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิม่ ทุน
จานวน 100 ล้านบาท ซึง่ การชาระหนี้เงินกู้ดังกล่าว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555

-

ส่วนของผู้ถอื หุ้น เท่ากับ 777.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 444.37 ล้านบาท เนื่องจากการเพิม่ ทุน 56.00 ล้าน
บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 338.13 ล้านบาท กาไรสะสมเพิ่มขึ้น 52.01 ล้านบาท จากกาไรในไตรมาส
1/2555 และ ผลต่างจาการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ ลดลง 1.73 ล้าน จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
หยวน (RMB) 5.03 บาท/หยวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็น 4.90 บาท/หยวน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555 บริษทั ฯมีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.73 เท่า
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3. รายชือ่ กรรมการ ผู้บริหาร และรายชือ่ ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
3.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วย
รายชือ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.ดาริ สุโขธนัง
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
นางมาลี เหมมณฑารพ
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

8.

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

9.

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

ตาแหน่ง
กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / รองประธานกรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.2 คณะผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วย
รายชือ่
1.
2.
3.
4.

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นางมาลี เหมมณฑารพ
ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางกรรณิกา เจนจุลพร
นางสาวฐิติมา ตันติวฒ
ุ ิกุล
นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล
นางพริม ชัยวัฒน์
นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล
นายอัษฎา แก้วรักษ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน-สาขาสมุทรสาคร /
ผู้อานวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ
ผู้อานวยการสายงานการตลาด-สาขาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสายงานวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน-สาขาชลบุรี
ผู้อานวยการสายงานการตลาด-สาขาชลบุรี
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3.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 276,000,000 บาท
แบ่งเป็น 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ชาระเต็มมูลค่า รายชื่อผูถ้ ือหุ้น มีดังนี้
ผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สัดส่วน (ร้อยละ)

นางมาลี เหมมณฑารพ
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล
นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นายไพฑูรย์ อเนกวิทยากิจ
นายนเรศ งามอภิชน
นายประวิทย์ พรเจริญโรจน์
นายบุญเติม โนนจันทร์
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวม

197,360,000
102,086,000
72,154,000
8,950,000
8,000,000
8,000,000
6,000,000
5,000,000
3,019,000
2,200,000
139,231,000
552,000,000

35.75%
18.49%
13.07%
1.62%
1.45%
1.45%
1.09%
0.91%
0.55%
0.40%
25.22%
100.00%

4. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มสี าระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
 – ไม่มี –
5. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกีย่ วข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่
ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์
 – ไม่มี –
6. สรุปสาระของสัญญาที่สาคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
 – ไม่มี -
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