บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเป็นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2535 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) โดยผู้รวมก่อตั้ง
บริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนในตอนเริ่มต้นจัดตั้งบริษัททั้งสิ้น 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 ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
พัฒนำกำรที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่จัดตั้งในปี 2535 มีดังต่อไปนี้
ปี 2535

ก่อตั้ง บริษทั พรอดดิจิ จำกัด โดยกลุ่มบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พรอดดิจิ จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้ำน
บำท

 ซื้อเครื่องจักรชุดแรกจำกประเทศสหรัฐอเมริกำกำลังกำรผลิต 50 ตันพลำสติกวัตถุดิบต่อเดือน และมี
กำรก่อสร้ำงอำคำรหลังที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมำณ 2,400 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็นโรงงำนผลิต
และโกดังเก็บสินค้ำ
ปี 2536

 บริษัทฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 50 ล้ำนบำท โดยกำรรวมทุนของกลุ่มบริษัท น้ำมันบริโภค
ไทย จำกัด และนำเงินที่ได้ไปซื้อเครื่องจักรจำกประเทศญี่ปุ่นกำลังกำรผลิต 30 ตันพลำสติกวัตถุดิบ
ต่อเดือน

ปี 2539

 ก่อสร้ำงอำคำรหลังที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมำณ 2,400 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้ำ

ปี 2540

 สั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตขวดขนำดใหญ่ (ขวดขนำด 5 ลิตร) ซึ่งมีกำลังผลิต 30 ตันต่อเดือน

ปี 2547

 ก่อสร้ำงอำคำรหลังที่ 3 เพื่อใช้เป็นโรงงำนผลิต ซึง่ มีขนำดพื้นทีใ่ ช้สอย 2,700 ตำรำงเมตร
 ซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นเพื่อเพิม่ กำลังกำรผลิตขึ้นอีกกว่ำร้อยละ 50 ของกำลังกำรผลิตเดิม

ปี 2550

 ได้รับกำรรับรองระบบควบคุมคุณภำพ ISO 9001:2000 จำกบริษัท Moody International
(Thailand) Ltd.

ปี 2551

 ก่อสร้ำงอำคำรหลังที่ 4 เพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้ำ ซึ่งมีขนำดพืน้ ที่ใช้สอย 2,000 ตร.ม.

ปี 2548-2553  ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรเพิ่มเครื่องจักรทั้งสิ้นรวม 15 เครื่อง คิดเป็นกำลังกำร
ผลิตรวม 500 ตันพลำสติกต่อดือน
ปี 2553

 ได้รับกำรรับรองระบบควบคุมคุณภำพ ISO 9001:2008 และระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
ของอำหำร GMP จำกบริษัท Moody International (Thailand) Ltd.

ส่วนที่ 2-2 หน้ำที่ 1
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ปี 2554-2555  ซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตรวม 10 เครื่อง
ปี 2555

 ติดตั้งเครื่องปิดฉลำกขวด PET อัตโนมัติจำนวน 5 ชุด กำลังกำรผลิตประมำณ 6 ล้ำนขวดพลำสติก
ต่อเดือน และติดตั้งเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัตจิ ำนวน 1 ชุด กำลังกำรผลิตประมำณ 1.2
ล้ำนขวดพลำสติกต่อเดือน

ปี 2556

 ติดตั้งเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หบี ห่ออัตโนมัตจิ ำนวน 1 ชุด กำลังกำรผลิตประมำณ 2.4 ล้ำนขวด
พลำสติกต่อเดือน

ปี 2556
2.2

 ก่อสร้ำงอำคำรหลังที่ 5 เพื่อใช้เป็นโรงงำนผลิต

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด PET ให้แก่ลูกค้ำ โดยลูกค้ำจะเป็นผู้นำ
ผลิตภัณฑ์ขวด PET ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ไปบรรจุผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ สำมำรถผลิตขวด PET ได้
หลำกหลำยรูปทรงและขนำดบรรจุ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 60 มิลลิลิตร ไปจนถึง 6,000 มิลลิลิตร ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งมี
ทั้งในรูปแบบของรูปทรงมำตรฐำนและรูปทรงเฉพำะที่ผลิตให้เฉพำะแก่ลูกค้ำแต่ละรำย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET ของ
บริษัทฯ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตำมลักษณะกำรนำขวด PET ไปใช้งำน ได้แก่ กลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำผลไม้
กลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำมันพืช กลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำดื่ม และกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำปลำและเครื่องปรุงรส ทั้งนี้
รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ขวด PET แต่ละกลุ่มมีดังต่อไปนี้
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สาหรับนาผลไม้: บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำ
ผลไม้ซึ่งมีขนำดบรรจุตั้งแต่ 200 มิลลิลิตร-1,000 มิลลิลิตร (น้ำหนักตั้งแต่ 13-35 กรัม)
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สาหรับนามันพืช: บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับ
น้ำมันพืชซึ่งมีขนำดบรรจุตั้งแต่ 250 มิลลิลิตร-5,000 มิลลิลิตร (น้ำหนักตั้งแต่ 15-110 กรัม) ให้แก่กลุ่มลูกค้ำซึ่ง
เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ลูกค้ำหลั กของบริษัทฯสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ได้แก่ บมจ.
น้ำมันพืชไทย ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “องุ่น” และบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ
“คิง”
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สาหรับนาดื่ม: บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มซึ่ง
มีขนำดบรรจุตั้งแต่ 350 มิลลิลิตร-6,000 มิลลิลิตร (น้ำหนักตั้งแต่ 13-110 กรัม)
4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สาหรับนาปลาและเครื่องปรุงรส: บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด
PET สำหรับน้ำปลำและเครื่องปรุงรสซึ่งมีขนำดบรรจุตั้งแต่ 60 มิลลิลิตร-2,000 มิลลิลิตร (น้ำหนักตั้งแต่ 6-67
กรัม)
ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ขวด PET ของบริษัทฯ ได้รับกำรผลิตด้วยกระบวนกำรผลิตที่ได้คุณภำพ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง
จำกประเทศญี่ปุ่นและมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตรงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยกระบวนกำรผลิตขวด PET ของ
บริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008, Recommended International Code of Practice-General
Principles of Food Hygiene CAR/RCP และระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร GMP จำกบริษัท Moody
International (Thailand) Ltd. โดยที่ผ่ำนมำ บริษัทฯให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Control)
เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำที่บริษัทฯ ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำมีคุณภำพ โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรับประกันคุณภำพของสินค้ำ ใน
ส่วนที่ 2-2 หน้ำที่ 2
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ปัจจุบันโรงงำนผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลบำงกระเบำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ขนำด 17 ไร่ 93
ตำรำงวำ โดยมีกำลังกำรผลิตสูงสุดประมำณ 50 ล้ำนขวดพลำสติกต่อวัน โดยในปี 2555 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีอัตรำกำรใช้
กำลังกำรผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณร้อยละ 78
บริษัทฯ มีกลุ่มเป้ำหมำยหลักในกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ขวด PET ซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะจัดจำหน่ำย
สินค้ำโดยตรงให้แก่ลูกค้ำซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำผลไม้บรรจุขวด น้ำมันพืช รวมถึง
น้ำปลำและเครื่องปรุงรส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริกำรจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งเป็น
ลูกค้ำโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่มีกำรคิดค่ำใช้จ่ำย สำหรับลูกค้ำที่มีกำรสั่งซื้อสินค้ำครบตำมจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทฯ
กำหนดไว้ สำหรับลูกค้ำที่อยู่ในเขตต่ำงจังหวัด บริษัทฯ จะคิดค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
2.3

โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ มีรำยได้หลักมำจำกลูกค้ำกลุ่มน้ำผลไม้ กลุ่มน้ำมันพืช และกลุ่มน้ำดื่ม โดยบริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพำกลุ่มลูกค้ำ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีรำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มน้ำปลำและเครื่องปรุงรส ซึ่งมีรำยละเอียดของโครงสร้ำง
รำยได้ของบริษัทดังต่อไปนี้
งบการเงินสาหรับปีบัญชีสินสุดวันที่
31-ธ.ค.-53
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)

รำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มน้ำผลไม้
รำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มน้ำมันพืช
รำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มน้ำดื่ม
รำยได้จำกลูกค้ำกลุ่มน้ำปลำ
และเครื่องปรุงรส
รายได้จากการขาย

2.4

31-ธ.ค.-54
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)

31-ธ.ค.-55
รายได้
ร้อยละ
(ล้านบาท)

งวด 6 เดือนสินสุดวันที่
30 มิ.ย. 56
รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

185.03

31.94

214.63

31.74

315.39

39.42

134.00

37.07

250.88

43.31

283.89

41.98

249.22

31.15

113.91

31.51

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

579.29

100.00

676.23

100.00

800.08

100.00

361.50

100.00

เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ

เป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ กำรเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยขวด PET ที่สำมำรถผลิต
สินค้ำที่มีคุณภำพ สะอำด และปลอดภัยตำมข้อกำหนดของลูกค้ำ อันจะนำมำสู่คุณภำพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคปลำยทำง และ
สำมำรถจัดส่งสินค้ำให้ลูกค้ำตำมกำหนด เพื่อให้โรงงำนของลูกค้ำสำมำรถเดินกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ
ยังให้ควำมสำคัญกับกำรบริกำรที่ดี โดยบริษัทฯ จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสมกับกระบวนกำร
ผลิตของลูกค้ำ และให้แนะนำเกี่ยวกับกำรปรับปรุง กระบวนกำรผลิตที่จำเป็นเพื่อให้กำรบรรจุเครื่องดื่ ม หรือเครื่องปรุงรส
ของลูกค้ำมีประสิทธิภำพสูงที่สุด
บริษัทฯ ยังมีเป้ำหมำยที่จะสร้ำงควำมเจริญเติบโต และควำมมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว
โดยใช้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรผลิตและจัดจำหน่ำยขวด PET กว่ำยี่สิบปี มำพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต และพัฒนำบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ Polyethylene Terephthalate (PET) เพื่อตอบสนองควำม
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บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

ต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส และมีธรรมภิบำล เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรม
และเสริมสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงผู้ถือหุ้นทุกรำย นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
ชุมชน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 2-2 หน้ำที่ 4

