บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

ส่วน ที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)
สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึง่ เป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ
กำรเสนอขำย ลักษณะ และควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือ
ชี้ชวนฉบับเต็ม ซึง่ สำมำรถขอได้จำกผูจ้ ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่
บริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน
เพื่อซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย : [])
ข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย :
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบกิจกำรผลิตและจัดจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลำสติก Polyethylene
Terephthalate (ขวด PET)
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย :
70,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
ของบริษทั ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : [] บำทต่อหุ้น
มูลค่ำกำรเสนอขำย :
[] บำท
กำรเสนอขำยหุ้นหรือ :
ไม่มี
หลักทรัพย์แปลงสภำพใน
ช่วง 90 วันก่อนหน้ำ
มูลค่ำที่ตรำไว้ (par) :
0.50 บำทต่อหุ้น
มูลค่ำตำมรำคำบัญชี :
[] บำทต่อหุ้น คำนวณจำกส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556
(book value)
ซึ่งเท่ำกับ 259.51 ล้ำนบำท หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำร
เสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้ จำนวน 270 ล้ำนหุ้น
ที่มำของกำรกำหนดรำคำ: []
เสนอขำยและข้อมูลทำงกำร
เงินเพื่อประกอบกำรประเมิน
รำคำหุ้นที่เสนอขำย
P/E ratio ของบริษทั อื่นใน : []
อุตสำหกรรมเดียวกัน
ตลำดรอง :
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน :
เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
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วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน:
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในกำรนำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้จำนวน 70 ล้ำน
หุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินประมำณ [•] ล้ำนบำท หลังจำกหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำย และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้แล้ว เพือ่ นำไปใช้ดังนี้
จำนวนเงินโดยประมำณ
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
ระยะเวลำที่ใช้เงินโดยประมำณ
(ล้ำนบำท)
1. โครงกำรขยำยสำยกำรผลิตขวด PET

[]

[]

2. โครงกำรผลิตหลอดพรีฟอร์ม (Preform)

[]

[]

3. โครงกำรติดตั้งเครื่องปิดฉลำกขวด PET
อัตโนมัติ
4. โครงกำรติดตั้งเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่อ
อัตโนมัติ
5. เงินทุนหมุนเวียน

[]

[]

[]

[]

[]

[]

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และหัก
สำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภำพคล่อง แผนกำร
ลงทุน และแผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญำต่ำงๆ ทีบ่ ริษัทฯ ผูกพันอยู่ ทั้งนีม้ ติ
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เว้นแต่เป็นกำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอำนำจอนุมัตใิ ห้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ โดยจะรำยงำนให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์:
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2535 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) โดยผู้รวมก่อตั้งบริษัทฯ
ได้แก่ กลุ่มบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนใน
ตอนเริ่มต้นจัดตั้งบริษัททั้งสิ้น 30 ล้ำนบำท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135 ล้ำนบำท ชำระแล้ว
100 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวนทั้งสิ้น 270,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดย บริษัทฯ ไม่มี
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำยกำรผลิตจำนวน 33 สำยกำรผลิต ซึ่งมีกำลังกำรผลิตรวมประมำณ 50 ล้ำน
ขวดพลำสติกต่อเดือน บริษัทฯ มีเครื่องปิดฉลำกขวด PET อัตโนมัติจำนวน 5 ชุด ซึ่งมีกำลังกำรผลิตประมำณ 6 ล้ำนขวด
พลำสติกต่อเดือน และบริษัทฯ มีเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติจำนวน 2 ชุด ซึ่งมีกำลังกำรผลิตประมำณ 3.6
ล้ำนขวดพลำสติกต่อเดือน
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ:
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”)
ให้กับลูกค้ำ โดยลูกค้ำจะเป็นผู้นำขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตไปบรรจุสินค้ำของลูกค้ำเอง
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด PET แบบใช้ครั้งเดียว โดยบริษัทฯ สำมำรถ
ผลิตขวด PET ได้หลำกหลำยรูปทรงและขนำดบรรจุ ตำมรูปแบบควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตรำ
สินค้ำ (Brand) เป็นที่รจู้ ักกันในหลำยอุตสำหกรรมและผู้บริโภคทั่วไป โดยขนำดบรรจุของผลิตภัณฑ์ขวด PET ซึ่งบริษัทฯ
ผลิตและจำหน่ำยเริ่มตั้งแต่ 60 มิลลิลิตร ไปจนถึง 6,000 มิลลิลิตร ทั้งนี้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนกำรผลิต
มำจำกเม็ดพลำสติก (PET Resin)
บรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้ำแต่ละรำยจะมีรำยละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่ำง
กันขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่จะนำไปใช้งำน ซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตจะมี
ลักษณะต่ำงๆ กัน เช่น รูปร่ำง ขนำด สี ลักษณะของวัตถุดิบ คุณสมบัติเฉพำะของวัตถุดิบ รวมทั้งฉลำกที่ติดกับขวด PET
เป็นต้น
ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตำมลักษณะกำรนำขวด PET ไปใช้งำน ได้แก่
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET
สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลำและเครื่องปรุงรส โดยมีรำยละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด โดยขวด PET
ที่บริษัทฯ ผลิตมีขนำดบรรจุตั้งแต่ 200 มิลลิลิตร จนถึง 1,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 20 กรัม ถึง 35 กรัม) และมีสีใสและสีขำว
ทึบแสงซึ่งจะช่วยเพิ่มอำยุของผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มที่มีควำมไวต่อแสง บริษัทฯมีรำยได้จำกกำรผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.94 ร้อยละ 31.74 ร้อยละ 39.42 และ ร้อยละ 36.97 ของรำยได้จำกกำรขำย
รวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตำมลำดับ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช
ขวด PET สำหรับกลุ่มน้ำมันพืชของบริษัทฯ มีขนำดบรรจุตั้งแต่ 250 มิลลิลิตร จนถึง 5,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก
15 กรัม ถึง 110 กรัม ) ลูกค้ำหลักของบริ ษัทฯ ในกลุ่มน้ำมัน พืชได้แก่ บริษัท น้ ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ “องุ่น” และบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “คิง” ซึ่งบริษัทฯ มีรำยได้
จำกกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.31 ร้อยละ 41.98 ร้อยละ 31.15 และร้อยละ 31.42
ของรำยได้จำกกำรขำยรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตำมลำดับ
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3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด โดยขวด PET ที่
บริษัทฯ ผลิตมีขนำดบรรจุตั้งแต่ 350 มิลลิลิตร จนถึง 6,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 13 กรัม ถึง 110 กรัม) และมีทั้งขวดใส และ
ขวดสีฟ้ำใส ซึ่งบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.92 ร้อยละ 22.69
ร้อยละ 25.95 และร้อยละ 27.05 ของรำยได้จำกกำรขำยรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556
ตำมลำดับ
4. กลุ่มน้ำปลำและเครื่องปรุงรส
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด PET สำหรับน้ำปลำและเครื่องปรุงรส โดยขวด
PET ที่บริษัทฯ ผลิตมีขนำดบรรจุตั้งแต่ 60 มิลลิลิตร จนถึง 2,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 6 กรัม ถึง 67 กรัม) ซึ่ง บริษัทฯ มี
รำยได้จำกกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.83 ร้อยละ 3.59 ร้อยละ 3.48 และร้อยละ
4.56 ของรำยได้จำกกำรขำยรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตำมลำดับ
กลุ่มลูกค้ำและช่องทำงกำรจำหน่ำย
กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่มีตรำสินค้ำเป็นที่รู้จั กกันในแต่ละอุ ตสำหกรรมและ
ผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องกำรบรรจุภัณฑ์ขวด PET ที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มลูกค้ำได้ดังนี้
1. บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด
บริษัทผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวดขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลที่ไม่มี
เครื่องจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง
2. บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด
บริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนำดกลำงและใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลที่ไม่มีเครื่องจักร
ผลิตขวดเป็นของตนเอง ลูกค้ำกลุ่มนี้จะเป็นผู้รับจ้ำงผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่กลุ่มผู้ค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
โรงพยำบำล ธนำคำรพำณิชย์ และร้ำนอำหำรขนำดใหญ่
3. บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช
ผู้ผลิตน้ำมันพืชขนำดใหญ่ ได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ผู้ผลิตน้ำมันพืชตรำองุ่น และบริษัท
น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันรำข้ำวตรำคิง
4. บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับเครื่องปรุงรส
ผู้ผลิตเครื่องปรุงรสขนำดกลำงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ไม่มีเครื่องจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตน้ำปลำ ซี้อิ้ว น้ำส้มสำยชู และน้ำมะนำวปรุงรส

ส่วนที่ 1 หน้ำ 4

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่:
ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2556
รำยชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

1. บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)1

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ประชำชน

ร้อยละ

จำนวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละ

86,000,000

43.00

86,000,000

31.85

30,000,000

15.00

30,000,000

11.11

12,000,000

6.00

12,000,000

4.44

นำงสำวสุดำรัตน์ วิทยฐำนกรณ์

6,000,000

3.00

6,000,000

2.22

นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์

6,000,000

3.00

6,000,000

2.22

นำยคุณำ วิทยฐำนกรณ์

6,000,000

3.00

6,000,000

2.22

นำยวิรัฐ วิทยฐำนกรณ์

1,200,000

0.60

1,200,000

0.44

นำยศุภชัย วิทยฐำนกรณ์

800,000

0.40

800,000

0.30

นำยชำญวิทย์ วิทยฐำนกรณ์

800,000

0.40

800,000

0.30

นำงสรำรัตน์ วิทยฐำนกรณ์

800,000

0.40

800,000

0.30

นำยจักริน วิทยฐำนกรณ์

800,000

0.40

800,000

0.30

นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์

800,000

0.40

800,000

0.30

นำงสำววรนุช วิทยฐำนกรณ์

800,000

0.40

800,000

0.30

36,000,000

18.00

36,000,000

13.33

นำยสมศักดิ์ ศิวะนำวินทร์

2,800,000

1.40

2,800,000

1.04

นำยตะวัน ศิวะนำวินทร์

4,000,000

2.00

4,000,000

1.48

รวมกลุ่มศิวะนำวินทร์

6,800,000

3.40

6,800,000

2.52

5. นำยธงชัย ตันสุทตั ต์

6,000,000

3.00

6,000,000

2.22

6. นำยจำรุพจน์ ณีศะนันท์

6,000,000

3.00

6,000,000

2.22

7. นำงปัทมำ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

6,000,000

3.00

6,000,000

2.22

8. นำงรัตนำ จันทร์พิทักษ์

6,000,000

3.00

6,000,000

2.22

นำยประวิทย์ สันติวัฒนำ

800,000

0.40

800,000

0.30

นำยปรำโมทย์ สันติวัฒนำ

400,000

0.20

400,000

0.15

นำงสำวสุชำดำ สันติวัฒนำ

400,000

0.20

400,000

0.15

นำงสำวจิตรวลัย สันติวัฒนำ

400,000

0.20

400,000

0.15

นำงสำวจิรำวรรณ สันติวัฒนำ

400,000

0.20

400,000

0.15

2,400,000

1.20

2,400,000

0.89

3. บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

2

2. กลุ่มวิทยฐำนกรณ์
นำยวิสุทธิ วิทยฐำนกรณ์

รวมกลุ่มวิทยฐำนกรณ์
4. กลุ่มศิวะนำวินทร์

9. กลุ่มสันติวัฒนำ

รวมกลุ่มสันติวัฒนำ

ส่วนที่ 1 หน้ำ 5

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
10.นำยสมศักดิ์ จำตุศรีพิทักษ์

2,400,000

1.20

2,400,000

0.89

11.นำงยำใจ อินทรวิชัย

2,400,000

1.20

2,400,000

0.89

10,000,000

5.00

10,000,000

3.70

-

-

70,000,000

25.93

200,000,000

100.00

270,000,000

100.00

12. อืนๆ
13. หุ้นที่เสนอขำยแก่ประชำชน
รวม
1

หมำยเหตุ ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2556 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) มีรำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รำยแรก ดังนี้

รำยชื่อผูถ้ ือหุน้
1. นำงสำวสุดำรัตน์ วิทยฐำนกรณ์
2. นำยวิชยั วิทยฐำนกรณ์
3. นำงรัตนำ จันทร์พิทักษ์
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
5. นำยชัยยงค์ วิทยฐำนกรณ์
6. นำยวิสุทธิ วิทยฐำนกรณ์
7. บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด3
8. นำยเบญญำภำ วิทยฐำนกรณ์
9. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์
10. นำงปัทมำ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
รวมผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก

จำนวนหุ้น
61,787,400
58,767,228
45,000,000
25,240,285
22,125,000
20,025,688
19,774,740
19,250,000
18,384,869
18,225,771
308,580,981

ร้อยละ
7.64
7.27
5.57
3.12
2.74
2.48
2.45
2.38
2.27
2.25
38.17

ที่มำ: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2

ณ วันที่ 2 พฤษภำคม 2556 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลสันติวัฒนำ ในสัดส่วนร้อยละ 63.24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3

ณ วันที่ 26 เมษำยน 2556 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลวิทยฐำนกรณ์ ในสัดส่วนร้อยละ 76.88 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

สัดส่วนรำยได้:
งบกำรเงินสำหรับปีบัญชีสนิ้ สุดวันที่
31-ธ.ค.-53
รำยได้
ร้อยละ
(ล้ำนบำท)

31-ธ.ค.-54
รำยได้
ร้อยละ
(ล้ำนบำท)

31-ธ.ค.-55
รำยได้
ร้อยละ
(ล้ำนบำท)

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิ.ย. 56
รำยได้
(ล้ำนบำท)

ร้อยละ

รำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มน้ำผลไม้

185.03

31.94

214.63

31.74

315.39

39.42

134.00

37.07

รำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มน้ำมันพืช

250.88

43.31

283.89

41.98

249.22

31.15

113.91

31.51

รำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มน้ำดืม่
รำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มน้ำปลำและ
เครื่องปรุงรส

121.19

20.92

153.43

22.69

207.62

25.95

98.09

27.13

22.19

3.83

24.28

3.59

27.85

3.48

15.50

4.29

รำยได้จำกกำรขำย

579.29

100.00

676.23

100.00

800.08

100.00

361.50

100.00

ส่วนที่ 1 หน้ำ 6

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นำมสกุล
1. รศ. ประยูร บุญประเสริฐ
2. นำงสำวทิพวรรณ อุทัยสำง
3. นำงสำวพิกุล ทักษิณวรำจำร
4. นำยสมศักดิ์ ศิวะนำวินทร์
5. นำยธงชัย ตันสุทัตต์
6. นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์
7. นำยวิสุทธิ วิทยฐำนกรณ์
8. นำยจำรุพจน์ ณีศะนันท์
9. นำยปรำโมทย์ สันติวัฒนำ

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

โดยมีนำยวัชระ วิทยฐำนกรณ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ
สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง:
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
1.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำเม็ดพลำสติก PET (PET Resin)
1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่คุณภำพของสินค้ำที่ผลิตอำจไม่ได้มำตรฐำน
1.3 ควำมเสี่ยงจำกสภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลำสติก PET
1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำลูกค้ำรำยใหญ่
1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำล
1.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำรในอนำคตของบริษทั ฯ
1.7 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย
1.8 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
1.9 ควำมเสี่ยงในเรื่องตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 หน้ำ 7
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สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน:
รำยละเอียด

ปี 2553

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
ต้นทุนขาย (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
กาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (Diluted EPS) (บาทต่อหุ้น)1
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)(ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)

494.33
234.40
579.29
435.33
76.90
0.28
1.16
19.73
35.75

ปี 2554
513.48
249.62
676.23
544.40
63.26
0.23
1.06
12.55
26.44

ปี 2555
604.72
298.36
800.08
634.40
88.75
0.33
1.03
15.87
32.39

งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิ.ย. 56
594.09
259.51
361.50
295.50
34.68
0.13
1.29
11.562
24.802

หมำยเหตุ 1 คำนวณจำกจำนวนหุ้นทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไปจำนวนทั้งสิ้น 270 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
2
อัตรำส่วนทำงกำรเงินสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 คำนวณโดยวิธีปรับค่ำให้เป็นรำยปี (Annualize)

คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน:
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่
31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 579.29 ล้ำนบำท 676.23 ล้ำนบำท และ 800.08 ล้ำนบำทตำมลำดับ หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16.73 และร้อยละ 18.31 ตำมลำดับ รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจำกกำรเพิ่มกำลังกำรผลิต
ของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของลูกค้ำเดิม และลูกค้ำรำยใหม่ที่เพิ่มขึ้น รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ สำหรับหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 เท่ำกับ 422.24 ล้ำนบำท และ 361.50 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 14.38 รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจำกในช่วงหกเดือนแรกของปี
2556 ปริมำณกำรบริโภคของประเทศได้ลดลงจำกกำรชะลอตัวลงของภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อปริมำณกำรใช้ขวด PET
ต้นทุนขำยของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31
ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 435.33 ล้ำนบำท 544.40 ล้ำนบำท และ 634.40 ล้ำนบำทตำมลำดับ หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 25.05 และร้อยละ 16.53 ตำมลำดับ โดยต้นทุนขำยของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับรำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มมำก
ขึ้น ต้นทุนขำยของบริษัทฯ สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 เท่ำกับ 335.84
ล้ำนบำท และ 295.50 ล้ำนบำทตำมลำดับ หรือคิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 12.01 โดยต้นทุนขำยของบริษัทฯ ลดลงสอดคล้อง
กับรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทที่ลดลง ทั้งนี้ องค์ ป ระกอบหลั ก ของต้ น ทุ น ขำยของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ เม็ ด พลำสติ ก
ประมำณร้อยละ 70 ของต้นทุนขำย ค่ำแรงทำงตรงและค่ำเสื่อมรำคำประมำณร้อยละ 10 ของต้นทุนขำย และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำบรรจุภัณฑ์ประมำณร้อยละ 20 ของต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31 ธันวำคม
2555 อยู่ที่ 14.97 ล้ำนบำท 18.12 ล้ำนบำท และ 23.77 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่สำคัญที่สุดคือค่ำ
ขนส่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.50 ร้อยละ 42.38 และร้อยละ 47.96 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 เท่ำกับ 12.05 ล้ำนบำท และ
10.90 ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่สำคัญที่สุดคือค่ำขนส่งซึ่งคิดเป็นประมำณร้อยละ 48.55 และร้อยละ
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44.26 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรตำมลำดับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31
ธันวำคม 2555 อยู่ที่ 17.07 ล้ำนบำท 19.96 ล้ำนบำท และ 21.39 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรำยกำร
หลักประกอบไปด้วยเงินเดือนและโบนัส ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.17 ร้อยละ 24.03 และร้อยละ 21.90 ของค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556
เท่ำกับ 10.44 ล้ำนบำท และ 11.22 ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรำยกำรหลักประกอบไปด้วยเงินเดือน
และโบนัส ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.34 และร้อยละ 23.24 ตำมลำดับ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรตำมลำดับ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31
ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 3.77 ล้ำนบำท 6.34 ล้ำนบำท และ 7.44 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่เพิ่ม
สูงขึ้นเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 141.66 ล้ำนบำท 133.88 ล้ำนบำท และ 162.52 ล้ำนบำท
ซึ่งบริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นในปี 2555 เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรในกำรผลิต ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินสำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 เท่ำกับ 3.56 ล้ำนบำท และ 3.98 ล้ำนบำทตำมลำดับ โดย
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับแนวโน้มจำนวนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยของบริษัท ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 ซึ่งอยู่ที่ 115.19 ล้ำนบำท และ 157.45 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยบริษัทฯ ได้
มีกำรชำระหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยตำมข้อกำหนดกำหนดกำรชำระเงินกับธนำคำร
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทฯ มี
กำไรสุทธิเท่ำกับ 76.90 ล้ำนบำท 63.26 ล้ำนบำท และ 88.75 ล้ำนบำท ตำมลำดับ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 46.35 ล้ำนบำท และ 34.68 ล้ำนบำทตำมลำดับ
ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31 ธันวำคม 2555
เท่ำกับ 494.33 ล้ำนบำท 513.48 ล้ำนบำท และ 604.72 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2554 วันที่ 30 มิถุนำยน 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556
เท่ำกับ 11,457 ล้ำนบำท 13,956 ล้ำนบำท และ 15,863 ล้ำนบำท ตำมลำดับ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 เท่ำกับ 606.19 ล้ำนบำท และ 594.09 ล้ำนบำทตำมลำดับ
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31 ธันวำคม 2555
เท่ำกับ 107.76 ล้ำนบำท 124.94 ล้ำนบำท และ 138.61 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งกำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำดังกล่ำว
สอดคล้องกับกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 เท่ำกับ 138.61 ล้ำนบำท และ 121.07 ล้ำนบำทตำมลำดับ ซึ่งกำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำของ
บริษัทเกิดจำกลูกหนี้คงค้ำงนำเงินมำชำระหนี้กับทำงบริษัทฯ
สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31 ธันวำคม 2555
เท่ำกับ 22.90 ล้ำนบำท 19.03 ล้ำนบำท และ 30.96 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในปี 2554 สินค้ำสำเร็จรูปของบริษัทฯ ลดลง
เหลือเพียง 9.10 ล้ำนบำทอันเนือ่ งมำจำกช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นช่วงหลังจำกเหตุกำรณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลำยปี 2554 ทำ
ให้บริษัทฯ จัดเก็บปริมำณสินค้ำสำเร็จรูปในระดับต่ำ ในปี 2555 วัตถุดิบของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่เม็ดพลำสติก PET
ได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 12.27 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำลังกำรผลิตของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจำกเครื่องจักรที่บริษัทฯ ซื้อเข้ำมำ
ใหม่ สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 เท่ำกับ 30.96 ล้ำนบำท และ
29.15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 บริษัทฯ มีสินค้ำสำเร็จรูปและวัตถุดิบลดลงจำก ณ วันที่ 31
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ธันวำคม 2555 ตำมยอดขำยของบริษัทฯ ที่ชะลอตัวลง
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31 ธันวำคม
2555 เท่ำกับ 312.92 ล้ำนบำท 317.64 ล้ำนบำท และ 412.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้มีกำรเพิ่มกำลังกำรผลิต
โดยกำรซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตขวด PET ใหม่ทั้งหมด 7 ชุดมูลค่ำรวม 85 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 ของบริษัทฯ เท่ำกับ 412.28 ล้ำนบำท และ 398.99 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเลขดังกล่ำวคือบริษัทฯ ได้มีกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำสำรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 ทั้งสิ้น 26.99 ล้ำนบำท ในขณะที่มีกำรซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น 13.47 ล้ำนบำท เพื่อเพิ่มกำลัง
กำรผลิต
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ
265.48 ล้ำนบำท 263.86 ล้ำนบำท และ 306.36 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนำยน
2556 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ 306.36 ล้ำนบำท และ 334.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยกำรหลักในหนี้สิน ได้แก่
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน และเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์
ที่อยู่
7/3 หมู่ 3 ตำบลบำงกระเบำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์
(034) 332611-2
e-mail address ir@prodigy.in.th
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