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Company Snapshot

บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ : 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2898-0018
สาขาที่ 1 : 28 หมูท่ ่ี 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 0-2150-5988
สาขาที่ 2 :150/62 หมูท่ ่ี 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 20110 โทร. 0-3834-7187
Website : http://www.pjw.co.th
CHAIRMAN :

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ประธานกรรมการบริหาร
โทร .: 02-150-5988
อีเมล์ : IR-PJW@pjw.co.th

CEO/MD :
นายสาธิต เหมมณฑารพ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โทร .: 02-150-5988
อีเมล์ : IR-PJW@pjw.co.th

CFO :
นางพริม ชัยวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงาน
บัญชีและการเงิน
โทร : .02-150-5988
อีเมล์ : IR-PJW@pjw.co.th
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IRO :
นายธาดา เซ่งสมหวัง
นักลงทุนสัมพันธ์
โทร .: 02-1505988
ต่อ 153
อีเมล์ : IR-PJW@pjw.co.th

P/E
12.91
26.97
279.50
61.49
21.60

PJW (x)
INDUS – mai (x)
INDUS – SET (x)
mai (x)
SET (x)

2014
276.00
552.00
0.50
1,943.04
3.38
0.06

P/BV
1.60
2.15
1.32
3.15
1.83

Div.Yield
3.33
1.71
3.50
1.62
3.34

จานวนหุ้น (M.)
376.53
35.19
8.17
5.09
149.10

%
65.59
6.13
1.42
0.89
25.97
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Company Background

Shareholder Structure (04/05/2016)

ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ทม่ี คี ุณภาพตามรูปแบบ
ความต้องการใช้งานของลูก ค้า ได้แก่  น้ า มัน หล่อ ลื่น นมและนมเปรี้ย ว สินค้าอุ ป โภคบริโภค สารเคมีสาหรับ ใช้ ใ น
การเกษตรและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี ราสินค้า (Brand) เป็ 
นทีร่ จู้ กั โดยทั ่วไป โดยใช้กระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภท คือ การเปา (Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding)
และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร

Q1/2012
Q1/2012
Q4/2013

Q4/2014
Q1/2015
Q2/2015

บริษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และเปลีย่ นชือ่ เป็ น
“บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ” เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2554
บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุน จาก 220 ล้านบาท เป็ น 276 ล้านบาท
บริษทั เปิดทาการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นวันแรก
เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
บริษทั ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงาน เพือ่ ขยายกาลังการผลิตของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนยานยนต์
รวมทัง้ ลงทุนในโรงงานพ่นสี เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ทน่ี ิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 จังหวัดชลบุร ี รวมถึงได้รบั การอนุ มตั สิ ง่ เสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ได้รบั รางวัล SET Award บริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม
(Top Corporate Governance Report Awards) ประจาปี 2557
บริษทั ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนเพิม่ 2 บัตร
บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุน จาก 276 ล้านบาท เป็ น 287.04 ล้านบาท

Revenue Breakdown

โครงสร้างรายได้
1.รายได้จากการขาย
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
น้ามันหล่อลืน่
ชิน้ ส่วนยานยนต์
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนม
เปรีย้ ว
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้า
อุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี

2.รายได้อื่น
รายได้รวม

Financial Ratios

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)

Key Development of Company

Q3/2011

Shareholder
กลุม่ เหมมณฑารพ
กองทุนเปิดบัวหลวง
นายราเชน
3-4 อันดับแรก
กฤษราลัมณ์
นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์
ทรัพย์อย
รายย่

Capital Structure

Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Shareholders’ Equity
Operating Revenue

(%)

(หน่ วย: ล้านบาท)

Q1/2016

%

Q1/2015

%

2015

%

2014

%

383.77
221.77

50.99
29.46

341.28
163.60

52.24
25.04

1,352.14
761.43

49.59
27.92

1,364.67
365.73

59.32
15.90

92.83

12.33

76.75

11.75

333.14

12.22

326.35

14.19

52.70
1.59
752.66

7.00
0.22
100.00

69.34
2.33
653.31

10.61
0.36
100.00

274.32
5.87
2,726.90

10.06
0.21
100.00

238.16
5.64
2,300.55

10.35
0.24
100.00

3M/2016 3M/2015
13.28
3.42
6.90
3.00
1.30
1.65
18.54
15.75
9.01
5.74
8.11
4.00

2015
10.23
5.76
1.47
15.54
5.17
3.61

2014
3.86
3.24
1.61
14.61
3.11
1.54

(MB)
3M/2016 3M/2015
2015
2014
1,157.83 1,250.42 1,223.15 1,152.23
239.46 291.85 266.94 316.33
1,073.16 936.17 1,013.97 910.87
33
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ส าหรับ แผนธุ ร กิจ ของบริษัท ในปี 2559 นี้ บริษัท ตัง้ เป้ าหมายการเติบ โต และการรัก ษา
ความสามารถทากาไร ให้สามารถตอบสนองประโยชน์ สูงสุดอย่างยั ่งยืนของผูถ้ อื หุน้ (Optimize Shareholder
Wealth) และดาเนินงานตามกรอบนโยบายตามหลักกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผูม้ สี ่วน
ได้เ สีย ทุก ท่าน โดยในปี 2559 ทีมบริหารมีความมุ่งมั ่นที่จะปรับปรุงและพัฒ นาระบบการผลิต เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายตลาด เพือ่ เพิม่ อัตราการเติบโตทัง้ ในส่วนของชิ้นส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์
น้ ามันหล่อลื่นในประเทศจีนและในส่วนของอุ ตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และงานพ่นสี ฝ่ ายบริห ารและ
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาถึงความเสีย่ งของการดาเนินการโครงการต่างๆ เพือ่ ให้แผนกลยุทธ์ของ
บริษทั ทีว่ างแผนไว้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้หลักความระมัดระวังและสังเกตเหตุการณ์และปจั จัยภายนอกทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างสม่าเสมอ รวมถึงการคานึงถึงการเพิม่ ช่องทางการจัดหาเงินและ
ระดมทุนโดยการออกหุน้ กู้เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงการพิจารณาจัดโครงสร้างทางการเงิน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม
Investment Highlight



ประเด็นทีน่ ่าสนใจของบริษทั ดังนี้
ภาพรวมอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์ในปีน้ยี งั คงพอขยายตัวได้ จากการทีค่ า่ ยรถ
ทยอย ออกโมเดลใหม่ช่วงปลายปี ส่งผลให้ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ของบริษทั ใน
ไตรมาสที่ 1 มีการเติบโตสูงถึง 36% เมือ่ เทียบกับไตรมาส 1 ปีก่อน และปีน้ยี งั มีงานนิวโมเดล ที่
จะทยอยรับรูร้ ายได้ในปีน้ี ประมาณกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงกลุม่ บรรรจุภณ
ั ฑ์มกี ารออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่และมีการขยายตลาดส่งออกของกลุม่ ลูกค้าบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ วและกลุม่
น้ ามันหล่อลืน่ ทาให้ม ั ่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปีน้นี ่าจะเป็ นไปตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้โดยเติบโตไม่
ต่ากว่า 8-10%เมือ่ เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา

Risk Factors

ปจั จัยเสีย่ งของธุรกิจและการป้องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญ ดังนี้
 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากราคาน้ ามัน เนื่องจากวัตถุดบิ ตัง้ ต้นในการผลิต ได้แก่ เม็ดพลาสติกแปรผันโดยตรงกับราคา
น้ ามันปิโตรเลียมในตลาดโลก ดังนัน้ วิธกี ารป้องกันความเสีย่ งนี้จะเป็ นการปรับราคาขึน้ ลงตามราคา
วัตถุดบิ หากแต่การปรับราคานัน้ ก็ไม่สามารถกระทาได้ทนั ที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการแจ้งขอ
ปรับราคากับลูกค้า ทาให้ในระหว่างนัน้ บริษทั ต้องแบกรับต้นทุนในส่วนนี้ไปก่อน รวมถึงได้มกี าร
ติดตามสถานการณ์ความเคลือ่ นไหวของราคาเม็ดพลาสติกอย่างใกล้ชดิ มีการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ราคาว่าจะไปในทิศทางใด และนามาวางแผนเพือ่ ประกอบการสั ่งซือ้ รวมถึงการประเมินความ
ต้องการใช้วตั ถุดบิ ของบริษทั ในแต่ละช่วงเวลาและการพิจารณานาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ
เพือ่ ให้บริษทั สามารถบริหารการจัดซือ้ วัตถุดบิ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
 ความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของผูผ้ ลิ ตรายใหม่ เนื่องจากธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
และชิ้นส่วนยานยนต์เป็ นธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนไม่สงู มาก โครงสร้างการธุรกิจไม่ซบั ซ้อน จึงมีความ
เสีย่ งทีผ่ ปู้ ระกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันมากยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ของ
บริษทั ทีม่ มี าอย่างยาวนาน ควบคูก่ บั คุณภาพสินค้าและการพัฒนาแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าทีม่ คี ุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิตเพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั สินค้า
คุณภาพสูงสุด จากองค์ประกอบเหล่านี้จะทาให้บริษทั สามารถรักษา รวมถึงเพิม่ ส่วนแบ่งทาง
การตลาดได้
 ความเสี่ยงจากการไม่มีสญ
ั ญาระยะยาว โดยส่วนใหญ่ลกู ค้าในกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะมีการ
ทาสัญญาซือ้ ขายสินค้า ซึง่ เมือ่ ครบอายุสญ
ั ญา ลูกค้าก็อาจจะต่อสัญญาหรือคัดเลือกผูผ้ ลิตรายใหม่
จึงอาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียลูกค้า หากแต่ความเสีย่ งนี้อยูใ่ นระดับทีต่ ่ามาก เนื่องจากลูกค้ามีความ
เชือ่ มั ่นในคุณภาพของสินค้าทีไ่ ด้มาตรฐาน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ส่วนลูกค้าในกลุม่ ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์นนั ้ ความเสีย่ งจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะ
อยูใ่ นระดับต่ามากเช่นกัน เนื่องจากโดยปกติผปู้ ระกอบการมักจะไม่เปลีย่ นแปลงผูผ้ ลิตชิ้นส่วนรายใด
จนกว่าจะหมดรุน่ ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ หรือมีปญั หาในเรือ่ งคุณภาพ อย่างไรก็ด ี บริษทั มีลกู ค้าที่
หลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มยี อดลูกค้ารายใดทีม่ ยี อดขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดขาย
รวมเพือ่ เป็ นการกระจายความเสีย่ งของรายได้ทไ่ี ม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว

Company Structure

โดยบริษทั มีบริษทั ย่อยดังต่อไปนี้
บริ ษทั
- บจก. มิลล์แพค
- บจก. เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้
- บจก. ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก
- บจก. พลาสเทค แล็บ

Company Product

สัดส่วนการถือหุ้น

99.98%
99.97%
100.00%
99.99%

