บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

3.

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) ให้กบั
ลูกค้ำ โดยลูกค้ำจะเป็นผู้นำขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตไปบรรจุสนิ ค้ำของลูกค้ำเอง
3.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด PET แบบใช้ครั้งเดียว โดยบริษัทฯ สำมำรถผลิต
ขวด PET ได้หลำกหลำยรูปทรงและขนำดบรรจุ ตำมรูปแบบควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตรำสินค้ำ
(Brand) เป็นที่รู้จักกันในหลำยอุตสำหกรรมและผู้บริโภคทั่วไป โดยขนำดบรรจุของผลิตภัณฑ์ขวด PET ซึ่งบริษัทฯผลิตและ
จำหน่ำยเริ่มตั้งแต่ 60 มิลลิลิตร ไปจนถึง 6,000 มิลลิลิตร ทั้งนี้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนกำรผลิตมำจำก
เม็ดพลำสติก (PET Resin)
บรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้ำแต่ละรำยจะมีรำยละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่ำงกัน
ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่จะนำไปใช้งำน ซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ประเภทขวด 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
สำหรับน้ำดืม่ บรรจุขวด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลำและเครื่องปรุงรส โดยมีรำยละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
3.1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET ส้าหรับน้าผลไม้บรรจุขวด

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด โดยขวด PET ที่
บริษัทฯ ผลิตมีขนำดบรรจุตั้งแต่ 200 มิลลิลิตร จนถึง 1,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 2013 กรัม ถึง 35 กรัม) และมีสีใสและสี
ขำวทึบแสงซึ่งจะช่วยเพิ่มอำยุของผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มที่มีควำมไวต่อแสง บริษัทฯมีรำยได้จำกกำรผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.94 ร้อยละ 31.74 ร้อยละ 39.42 และ ร้อยละ 36.9734.22 ของรำยได้จำก
กำรขำยรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตำมลำดับ
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3.1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET ส้าหรับน้ามันพืช

ขวด PET สำหรับกลุ่มน้ำมันพืชของบริษัทฯ มีขนำดบรรจุตั้งแต่ 250 มิลลิลิตร จนถึง 5,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 15
กรัม ถึง 110 กรัม) ลูกค้ำหลักของบริษัทฯ ในกลุ่มน้ำมันพืชได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ “องุ่น” และบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “คิง” ซึ่งบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำร
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.31 ร้อยละ 41.98 ร้อยละ 31.15 และร้อยละ 31.4234.94
ของรำยได้จำกกำรขำยรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตำมลำดับ
3.1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET ส้าหรับน้าดื่มบรรจุขวด

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 27.0525.63 ของรำยได้จำกกำรขำยรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี
2556 ตำมลำดับ
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3.1.4 กลุ่มน้าปลาและเครื่องปรุงรส

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
4.565.21 ของรำยได้จำกกำรขำยรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตำมลำดับ
3.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สา้ คัญ
กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำผลไม้บรรจุขวด
น้ำมันพืช รวมถึงน้ำปลำและเครื่องปรุงรส ที่มีคุณภำพ ตำมรูปแบบควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำ ได้รับกำรยอมรับจำก
ลูกค้ำในด้ำนคุ ณภำพของชิ้นงำนและคุณภำพของกำรให้บริ กำร โดยที่ผ่ ำนมำ บริษัทฯ ให้ควำมสำคั ญและใส่ใจใน
กระบวนกำรผลิตตั้งแต่กำรออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ กำรจัดหำวัตถุดิบ กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต รวมไปถึงกำร
ตรวจสอบคุณภำพและควำมเรียบร้อยของชิ้นงำนที่ผลิต และกำรส่งมอบงำนให้แก่ลูกค้ำได้ตรงเวลำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
ชิ้นงำนที่บริษัทฯ ผลิตตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งนี้กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในกำรแข่งขันมีดังต่อไปนี้
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
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บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีคุณสมบัติ
ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ กล่ำวคือ ขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตจะต้องสะอำด ปลอดภัย และไม่ทำปฎิกิริยำกับอำหำร
รวมทั้งขนำด และปริมำตรของขวดจะต้องมีควำมสม่ำเสมอและเป็นตำมที่กำหนด เพื่อให้กระบวนกำรบรรจุอัตโนมัติของ
ลูกค้ำสำมำรถทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ควำมสำคัญตั้งแต่กำรออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์ กำรจัดหำ
วัตถุดิบที่มีคุณภำพดีและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยบริษัทฯ จะเลือกใช้เม็ดพลำสติกใหม่ที่ได้มำตรฐำนเกรดเอ
และไม่พิจำรณำใช้เม็ดพลำสติก รีไซเคิลเกรดรอง กำรดูแลและควบคุมกระบวนกำรผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงกำร
ควบคุมและตรวจสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่
แล้วเสร็จใน 2 ระดับคือ 1) กำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพในระหว่ำงกระบวนกำรผลิต และ 2) กำรตรวจสอบคุณภำพ
สินค้ำในขั้นสุดท้ำยก่อนกำรส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินกำรผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้ำมี
คุณสมบัติตำมที่ลูกค้ำกำหนด
ที่ผ่ำนมำ บรรจุภัณฑ์ขวด PET ของบริษัทฯ ผลิตด้วยกระบวนกำรผลิตที่ได้คุณภำพ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงจำก
ประเทศญี่ปุ่น และมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ ได้ผ่ำน
กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008, Recommended International Code of Practice – General Principles of Food
Hygiene CAR/RCP และ GMP จำก Moody International (Thailand) Ltd.
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับลูกค้ำในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำ
และมีกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย โดยกำรเพิ่มแม่พิมพ์รูปแบบใหม่ เพื่อเป็นทำงเลือกของลูกค้ำ
อย่ำงสม่ำเสมอ
(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำได้ตรงตำมเวลำและสำมำรถส่งมอบงำนให้แก่
ลูกค้ำ และเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรบริหำรกำรเก็บสินค้ำสำเร็จรูปคงคลังสำหรับ
กลุ่มลูกค้ำที่มีกำรสั่งซื้อต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีสินค้ำส่งมอบให้กับลูกค้ำเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ
(3) ความมั่นคงของกระบวนการผลิต
บริษัทฯ สำมำรถผลิตสินค้ำได้ตรงตำมรูปแบบควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในปริมำณและเวลำที่กำหนด โดยอำศัย
ควำมมั่นคงของกระบวนกำรผลิต จำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรออกแบบโรงงำนเสมือนกับกำรมีโรงงำน 2 แห่งแยกจำกกัน โดย
ได้แยกระบบสำธำรณูปโภคออกจำกกัน เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบปั๊มลม ระบบปั๊มน้ำ ส่วนระบำยควำมร้อน และระบบหล่อ
เย็น เป็นต้น ทำให้ในกรณีที่กำรผลิตในฝั่งหนึ่ง ประสบปัญหำไม่สำมำรถใช้งำนได้ บริษัทฯ ก็ยังมีกำลังกำรผลิตอีกส่วนที่
พร้อมจะผลิตเพื่อตอบสนองต่อลูกค้ำ นอกจำกนี้ ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีสำยกำรผลิตถึง 33
สำยกำรผลิต ซึ่งแต่ละสำยกำรผลิตสำมำรถผลิตขวด PET ทดแทนกันได้ ทำให้หำกเครื่องจักรในสำยกำรผลิตใดเกิดชำรุด
บริษัทฯ สำมำรถใช้สำยกำรผลิตอื่นผลิตแทนได้
(4) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน
ที่ ผ่ ำ นมำ บริ ษั ท ฯ มี ก ำรพั ฒ นำกระบวนกำรผลิ ต และกำรบริ ห ำรจั ด กำรต้ น ทุ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ลูกค้ำ ให้ลูกค้ำซื้อสินค้ำจำกบริษัทฯ เนื่องจำกโครงสร้ำงกำรกำหนด
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รำคำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และในอุตสำหกรรมมีลักษณะเป็นแบบต้นทุนบวกอัตรำกำไร (Cost Plus Pricing) ดังนั้น กำรที่
บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรให้ต้นทุนลดลงก็จะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของลูกค้ำ
ตัวอย่ำงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องปิดฉลำกขวด PET อัตโนมัติ และ
เครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติ ซึ่งสำมำรถประหยัดต้นทุนด้ำนแรงงำน ลดระยะเวลำในกำรผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภำพของของชิ้นงำนได้อย่ำงดี
(5) การประหยัดต้นทุนการผลิตจากการใช้เครื่องจักรจากผู้ผลิตรายเดียว
ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตขวด PET ด้วยเครื่องจักรที่ผลิตจำกบริษัทผลิตเครื่องจักรประเทศญี่ปุ่นเพียงรำยเดียว ซึ่งทำให้
บริษัทฯ สำมำรถลดต้น ทุนด้ำนชิ้นส่วนอะไหล่ และต้นทุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเครื่องจักร กล่ำวคือ บริษัทฯ สำมำรถลด
กำรจัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ เนื่องจำกเครื่องจักรของบริษัทฯ สำมำรถใช้ชิ้ นส่วนอะไหล่ร่วมกันได้ และกำรควบคุมกำรผลิต
และกำรซ่อมบำรุงเครื่องจักรทำได้ง่ำยขึ้น
(6) ทีมวิศวกรฝ่ายผลิตที่มีความช้านาญ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทีมวิศวกรฝ่ำยกำรผลิต โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งทีมวิศวกรฝ่ำยผลิตไปฝึกอบรมที่
โรงงำนผู้ผลิตเครื่อ งจักรประเทศญี่ปุ่ น ทำให้ในปัจจุบันทีม วิศวกรของบริษัทฯ สำมำรถเดินเครื่องจักร และซ่อมบำรุ ง
เครื่องจักรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยไม่จำเป็นต้องอำศัยควำมช่วยเหลือจำกบุคคลภำยนอก ส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถ
ควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงดี
(7) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 ควำมสำมำรถในกำรปรับเพิ่มกำลังกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในบำงกรณี ลูกค้ำอำจมี
ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลำหนึ่งอย่ำงกะทันหัน บริษัทฯ ก็มีควำมสำมำรถ
ในกำรปรับเปลี่ยนสำยกำรผลิตเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
ภำยในระยะเวลำอันสั้น
 กำรรักษำควำมสัมพันธ์ระยะยำวกับลูกค้ำ บริษัทฯ มีกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ โดยที่บริษัทฯ มี
กำรจัดนโยบำยกำรส่งเสริมกำรขำยตำมควำมเหมำะสมและมีกำรสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
ลูกค้ำมำโดยตลอด นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยกำรมีสินค้ำไว้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ และมีกำรร่วมมือกับลูกค้ำในกำรพัฒนำออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตำม
ควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ นอกจำกนี้ ที ม วิ ศ วกรของบริ ษั ท ฯ ยั ง มี ส่ว นเข้ ำ ไปช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ ำ ในแง่ ข อง
กระบวนกำรบรรจุภัณฑ์ ณ โรงงำนของลูกค้ำของบริษัทฯ
 กำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ โดยบริษัทฯจะมีกำร
ควบคุมดูแลไม่ให้มีกำรนำข้อมูลด้ำนเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ำว่ำจ้ำงบริษัทฯ ผลิตหรือข้อมูล
อื่นใดที่เป็นควำมลับของลูกค้ำ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรทำธุรกิจ
ของลูกค้ำ นำมำเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกหรือนำข้อมูลดังกล่ำวไปหำประโยชน์เพื่อกำรส่วนตัว
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(8) การขยายไปยังประชาคมอาเซียน
กำรเปิดประชำคมอำเซียนในปี 2558 น่ำจะส่งผลให้ปริมำณกำรใช้ขวด PET ในกลุ่มประชำคมอำเซียนเพิ่มมำกขึ้น
ทำให้ในอนำคตบริษัทฯ อำจจะพิจำรณำเปิดโรงงำนผลิตขวด PET ในประเทศอื่นในประชำคมอำเซียน นอกจำกนี้ กำรเปิด
ประชำคมอำเซียนในปี 2558 ลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัทฯ มีควำมสนใจที่จะขยำยตลำดไปยังประเทศในกลุ่มประชำคม
อำเซียน บริษัทฯ คำดกำรขยำยตัวดังกล่ำวจะส่งผลให้ยอดสั่งซื้อขวด PET ของผู้ประกอบกำรเหล่ำนี้เพิ่มมำกขึ้น และยัง
เป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรลงทุนเปิดโรงงำนผลิตขวด PET ในประเทศอื่นในประชำคมอำเซียน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ำของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์ทมี่ ีตรำสินค้ำเป็นที่รู้จักกันในแต่ละอุตสำหกรรมและผู้บริโภค
ทั่วไปทีต่ ้องกำรบรรจุภัณฑ์ขวด PET ที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มลูกค้ำได้ดังนี้
ล้าดับ

ประเภทลูกค้า

ลักษณะกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษทั ฯ

1

บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด บริษัทผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวดขนำดกลำง และขนำดใหญ่
ที่ตั้งอยูใ่ นบริเวณกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลทีไ่ ม่มี
เครื่องจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง

2

บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด

บริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนำดกลำงและใหญ่ ที่ตั้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลที่ไม่มีเครื่องจักรผลิตขวด
เป็นของตนเอง ลูกค้ำกลุ่มนี้จะเป็นผู้รับจ้ำงผลิตน้ำดื่มบรรจุ
ขวดให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ ค้ ำ ปลี ก สมั ย ใหม่ (Modern
Trade)
โรงพยำบำล ธนำคำรพำณิชย์ และร้ำนอำหำรขนำดใหญ่

3

บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช

ผู้ผลิตน้ำมันพืชขนำดใหญ่ ได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด
(มหำชน) ผู้ผลิตน้ำมันพืชตรำองุ่น และบริษัท น้ำมันบริโภค
ไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันรำข้ำวตรำคิง

4

บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับเครื่องปรุงรส

ผู้ผลิตเครื่องปรุงรสขนำดกลำงในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลที่ไม่มีเครื่องจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตน้ำปลำ ซี้อิ้ว ซี่อิ๊วน้ำส้มสำยชู และน้ำมะนำวปรุงรส

บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งใกล้กับที่ตั้งของโรงงำน เนื่องจำกสินค้ำของ
บริษัทฯ เป็นขวด PET อำจจะบุบหรือเสียรูปทรงได้หำกขนส่งในระยะทำงไกล ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิต
ของลูกค้ำ
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย
ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำในประเทศทั้งหมด โดยผ่ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยหลำยช่องทำง
เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทฯ ดังนี้
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1) กำรจำหน่ำยผ่ำนทีมงำนฝ่ ำยกำรตลำด บริษัทฯ จะดำเนินกำรติดต่อลูกค้ำโดยตรงผ่ำนทีมงำนฝ่ำยกำรตลำด
ของบริษัทฯ ที่มีประสบกำรณ์ ควำมรู้และควำมสำมำรถ เข้ำใจถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี โดย
ทีมงำนฝ่ำยกำรตลำดของบริษัทฯ จะไปพบกับลูกค้ำและมีกำรนำเสนอผลิตภัณ ฑ์ ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวสินค้ำให้ ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และทำให้ทรำบถึง ควำมต้องกำรใหม่ๆ ของลูกค้ำ รวมถึงใน
บำงครั้งอำจมีกำรประสำนงำนร่วมกับหลำยๆ ฝ่ำยในบริษัทฯ เพื่อร่วมกันจัดทำและนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ตรง
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย

2) กำรจำหน่ำยโดยลูกค้ำเข้ำมำติดต่อบริษัทฯ โดยตรง ลูกค้ำของบริษัทฯ บำงรำยมีกำรติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
จำกบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งอำจมำจำกกำรได้รับคำแนะนำจำกลูกค้ำเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรทำ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ http://www.prodigy.in.th และมีกำรประชำสัมพันธ์โดยกำรใช้
สื่อโฆษณำบนตัวรถขนส่งสินค้ำของบริษัทฯ
ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ให้บริกำรจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย สำหรับลูกค้ำ
ที่สั่งซื้อสินค้ำครบตำมจำนวนขั้นต่ำที่ทำงบริษัทฯ กำหนดไว้ ในขณะที่ลูกค้ำในเขตต่ำ งจังหวัดนั้น บริษัทฯ จะคิดค่ำบริกำร
จัดส่งสินค้ำตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
นโยบายการก้าหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบำยกำหนดรำคำจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ขวด PET ของบริษัทฯ จำกรำคำต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกอัตรำ
กำไร (Cost Plus Pricing) ทั้งนี้ ในกำรกำหนดรำคำนั้นจะมีทั้งแบบที่กำหนดรำคำร่วมกัน ระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำ โดย
เจรจำกำหนดรำคำจำหน่ำยร่วมกันตั้งแต่ก่อนเริ่มกำรผลิต ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เช่น ต้นทุนเม็ดพลำสติก ปริมำณคำสั่ง
ซื้อ ระยะทำงในกำรขนส่งสินค้ำ ระยะเวลำกำรชำระเงินของลูกค้ำ ลักษณะของผลิตภั ณฑ์ที่สั่งซื้อ และต้นทุนทำงกำรเงิน
บวกอัตรำกำไร (Cost Plus Pricing) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภำวะกำรแข่งขันในตลำดในช่วงเวลำเดียวกันด้วย โดยบริษัทฯ มี
นโยบำยกำรกำหนดอัตรำกำไรที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญสำหรับลูกค้ำแต่ละรำย
ทั้งนี้ ต้นทุนส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ ต้นทุนวัตถุดิบประเภทเม็ดพลำสติก (PET Resin) ซึ่งบริษัทฯ
จะสั่งซื้อจำกแหล่งภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกวัตถุดิบดังกล่ำวเป็นสินค้ำที่มีลักษณะเป็น Commodity รำคำของ
วัต ถุ ดิบ ดั งกล่ ำวจึ งถู ก กำหนดโดยอุ ปสงค์ และอุป ทำนของวั ตถุ ดิ บแต่ ละประเภทในตลำดโลกที่ มี กำรเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ ทำให้รำคำวัตถุดิบดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น บริษัทฯ จะมีกำรเจรจำปรับรำคำจำหน่ำยขวด PET
ของบริษัทฯ เมื่อต้นทุนกำรผลิตของบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษำอัตรำกำไรขั้นต้นของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจจะมีควำมเสี่ยงต่อควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบอยู่บ้ำง เนื่องจำกช่วงเวลำที่กำหนด
รำคำขำยกับลูกค้ำซึ่งอำจจะไม่ตรงกับช่วงเวลำที่ซื้อวัตถุดิบ
แม้ว่ำจะมีลูกค้ำบำงประเภทที่ไม่มีเงื่อนไขกำรปรับรำคำกำหนดไว้ก็ตำม บริษัทฯ ก็สำมำรถเจรจำปรับรำคำจำหน่ำย
สินค้ำได้ตำมรำคำวัตถุดิบทีม่ ีกำรเปลี่ยนแปลงไป
ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล
บริษัทฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะพัฒนำประสิทธิภำพในกำรผลิตและกำรจัดกำรเพื่อให้เป็นโรงงำนทีม่ ีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของ
ลูกค้ำ โดยบริษทั ฯได้รับประกำศนียบัตรที่เป็นมำตรฐำนสำกลในด้ำนต่ำงๆดังนี้
ส่วนที่ 2-3 หน้ำที่ 7
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มาตรฐาน
ISO 9001:2008
GMP

ระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง
18 มกรำคม 2556 ถึง 17 มกรำคม 2559
18 มกรำคม 2556 ถึง 17 มกรำคม 2559

ส่วนที่ 2-3 หน้ำที่ 8

ผู้ให้การรับรอง
Moody International Certification Ltd.
Moody International Certification Ltd.

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

3.2.2 สภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกและการแข่งขัน
อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมจำเป็นต่อผู้บริโภค และมีควำมต้องกำรซึ่งสอดคล้องกับกำร
บริโภคภำยในประเทศ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 กำรบริโภคในประเทศจำกภำคเอกชนมีแนวโน้มชะลอโดยดัชนีชี้วัดตัว
จำกภำระหนี้สินของครัวเรือนที่สูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจำกโครงกำรรถคันแรกที่สำคัญที่สิ้นสุดลง ส่งผลให้อัตรำ
ภำระหนี้สินของครัวเรือนต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) สูงถึง 78% ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำมีอัตรำกำรเติบโตที่เพิ่ม
สูงขึ้นกว่ำ 10% นอกจำกนี้รำคำสินทรัพย์ที่ผันผวน เช่น รำคำหุ้นและทองคำเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ ใช้ในกำร
ติดตำมกำรบริโภคภำยในประเทศคือกำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีกำรบริโภคจำกภำคเอกชนเช่นเดียวกัน ซึ่งเกิดจำกควำมไม่
แน่นอนในมำตรกำร QE3 ของสหรัฐอเมริกำ ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้จ่ำยอุปโภคบริโภคของครัวเรือน เนื่องจำกควำมมั่งคั่ง
ของครัวเรือนที่ลดลงตำมมูลค่ำสินทรัพย์ที่ถือครอง (Wealth Effect)

ที่มา: การวิเคราะห์โดยภำคเอกชน (Private Consumption Index : PCI) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ (SCB EIC), สศช., ธปท.ได้คำดกำรณ์ว่ำกำรบริโภคภำคเอกชนยังมีแนวโน้มที่หดตัวในไตรมำส 1 ของปี

2557 ซึ่งเป็นผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองตั้งแต่ปลำยปี 2556 ส่งผลกระทบโดยตรงกับควำมต้องกำร
ใช้จ่ำยและควำมเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของภำคครัวเรือน อย่ำงไรก็ตำม กำรบริโภคภำคเอกชนจะฟื้นตัวได้หลังจำกไตรมำส 1
ของปี 2557 เนื่ อ งจำกสถำนกำรณ์ ท ำงกำรเมื อ งน่ ำ จะมี ค วำมชั ด เจนมำกยิ่ ง ขึ้ น และ กระทรวงพาณิ ช ย์ ก ำรบริ โ ภค
ภำยในประเทศจะได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรส่งออกที่ฟื้นตัว และนโยบำยกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ผ่อนคลำย
มำกขึ้นตั้งแต่ช่ว งปลำยปี 2556 ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ยังได้รับปัจจัยบวกจำกค่ำจ้ำงเฉลี่ยของแรงงำนทุกภำคเศรษฐกิจยัง
ขยำยตัวต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลให้กำรบริโภคภำคเอกชนกลับมำขยำยตัวได้ที่ร้อยละ 2.1 ในปี 2557
ในขณะที่

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (PCI) (%YoY Change)
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่ำงไรก็ดีควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์พลำสติกในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อำหำรยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จำกรูปแบบ
กำรใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรใช้ชีวิตในเมืองที่ค่อนข้ำงเร่งรีบ ซึ่งจะส่งผลต่อควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์พลำสติกใน
กลุ่มบรรจุภัณฑ์อำหำร และกำรใช้บรรจุภัณฑ์จำกพลำสติกทดทนกำรใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ขวดแก้ว
นอกจำกนี้ ในปัจจุบัน อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีควำมสนใจมำกขึ้นเกี่ยวกับ Carbon Footprint ซึ่งจะเป็นกำรคำนวณ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรผลิต สินค้ำ ซึ่งจะเป็นแนวโน้มสำคัญสำหรับ
อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่อไปในอนำคต

อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์พลำสติกในประเทศไทยถือว่ำมีควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและยัง
จัดว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรบริโภคของประชำชนในประเทศ ซึ่งมีทิศทำงกำรขยำยตัวไปในทิศทำงเดียวกัน
กับกำรขยำยตั วทำงเศรษฐกิจ โดยอุตสำหกรรมกำรขึ้นรู ปผลิ ตภัณฑ์ พลำสติก สำมำรถพิจ ำรณำแบ่ งประเภทตำม
กระบวนกำรผลิตและประเภทของผลิตภัณฑ์พลำกสติกพลำสติก ได้เป็น 13 กลุ่มดังตำรำงดังต่อไปนี้
ลำดับ
1
2
3

กระบวนกำรผลิต
Blow Molding
Stretch Blow Molding
Injection Molding

4

Blown Film Extrusion

ประเภทผลิตภัณฑ์
ถังน้ำมันเครื่อง/ขวดชมพูแชมพู
ขวด PET
ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (IC) เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ชัน้ วำงของ
ถุงพลำสติก

5
6
7
8

Film Extrusion
Sheet Extrusion
Pipe/Tube Extrusion

แผ่นฟิล์มบำง (ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ เทปกำว ฯลฯ)
แผ่นพลำสติก แฟ้มพลำสติก ฯลฯ
ท่อน้ำประปำ ท่อระบำยน้ำ ท่อ PVC/PE ฯลฯ

9
10
11
12
13

Profile Extrusion
Rotational Molding
Thermoforming
Laminating
Tape Yarn/Filament
Compressed Molding

14

Other (Calendering, etc.)

รำงน้ำฝน ขอบหน้ำต่ำง รำงสำยไฟ วงกบ ฯลฯ
ถังเก็บน้ำขนำดใหญ่ ถังขยะ ลังใส่ของ ฯลฯ
ถำดใส่บรรจุภัณฑ์อำหำร ถ้วยน้ำดื่ม ฯลฯ
ถุงใส่ขนมอบกรอบ ถุงบรรจุภัณฑ์หลำยชั้น ฯลฯ
กระสอบพลำสติก ถุงปุ๋ย ถุงจัมโบ้ ฯลฯ
ถ้วย จำน ชำม ช้อน เครือ่ งใช้ในครัวเรือนที่ทำจำก
Melamine
ผลิตภัณฑ์พลำสติกอื่นๆ

วัตถุดิบ (ประเภทเม็ดพลำสติก)
PP, PE, PET, HDPE
PET, PP, HDPE
Thermoplastic (PP, PE, HDPE, ABS,
PS, PC)
HDPE, LDPE, LLDPE
PP, PE, LDPE, HDPE
PP, PE, PS, PMMA
PVC, PE, PP
PVD Rigid, HDPE
PVC, PP, HDPE
PS, PE, PP, PET
PE, PP
PP, HDPE, PA6, PA66, PET
Melamine
อื่นๆ

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

ในปี 2555 สถำบันพลำสติกประเทศไทยได้เปิดเผยตัวเลขปริมำณตัวเลขกำรผลิตเม็ดพลำสติกที่ประมำณ 7 ล้ำน
ต้น โดยส่งออกประมำณ 4 ล้ำนตันต่อปีและใช้ในประเทศโดยประมำณ 3-4 ล้ำนตัน ซึ่งจำนวนนี้แบ่งเป็นกำรนำมำผลิตเป็น
บรรจุภัณฑ์พลำสติกถึงร้อยละ 50 รองลงมำคืออุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 15 ใช้ในอุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงร้อยละ 15 ใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ร้อยละ 7-8 และส่วนที่เหลือเป็นกำรใช้ในอุตสำหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้สถำบั น
พลำสติกได้มีกำรคำดกำรณ์ในปี 2556 จะมีกำรขยำยตัวของปริมำณกำรใช้เม็ดพลำสติกในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 จำก
ส่วนที่ 2-3 หน้ำที่ 10
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ปีก่อน โดยมีสำเหตุมำจำกควำมต้องกำรใช้เม็ดพลำสติกในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึ่งเป็นผลมำจำกโครงกำรรถยนต์คันแรก
ที่จะมีส่วนหนึ่งส่งมอบในปี 2556 รวมถึงปัจจัยบวกจำกกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ และกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน 2 ล้ำน
ล้ำนบำท ส่งผลให้มีควำมต้องกำรใช้พลำสติกเพิ่มขึ้นและอุตสำหกรรมพลำสติกขยำยตัวตำมไปด้วย
รำยงำนสรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมปี 2555 และแนวโน้มปี 2556 เปิดเผยดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมพลำสติก
เดือนมกรำคมถึงตุลำคมปี 2555 หดตัวร้อยละ 2.29 โดยมีสำเหตุสำคัญเนื่องมำจำกช่วงเดือนมกรำคมจนถึงเดือนตุล ำคม
พ.ศ. 2555 มี ป ริ ม ำณกำรน ำเข้ ำ ขยำยตั ว สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 18.17 อั น เป็ น ผลมำจำกควำมต้ อ งกำรในประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพลำสติกเพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำงและที่พักอำศัย ประกอบกับผลประทบเชิงบวกจำกกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงที่เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 15 จำกกำรซ่อมแซมบ้ำนเรือนที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยและกำรลงทุน
ในโครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำล
แนวโน้มอุตสำหกรรมพลำสติกจำกรำยงำนสรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมปี 2555 และแนวโน้มปี 2556 มีกำร
ขยำยตัว ร้อยละ 3.53 สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งออกของประเทศในปี
2555 มีกำรขยำยตัวที่ต่ำ โดยคำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 2.46 อำจส่งผลให้ปริมำณกำรส่งออกลดลง แต่กำรเพิ่มกำรลงทุนใน
ประเทศก็จะส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรใช้พลำสติกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแนวโน้มอุตสำหกรรมพลำสติกในปี 2556 มีแนวโน้ม
ขยำยตัวดีขึ้นจำกปี 2555 โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ กำรลงทุนจำกภำครัฐในโครงกำรใหญ่ กำรสร้ำงส่วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำ
และเศรษฐกิจของประเทศคู่ ค้ำและเศรษฐกิจ โลกที่ มีสัญญำณปรั บตัวที่ ดีขึ้น เช่นประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริก ำ
อย่ำงไรก็ตำมปัจจัยที่ อำจสร้ ำงผลกระทบในเชิง ลบต่ออุ ตสำหกรรมพลำสติก ในปี 2556 คือ ปัจ จัยกำรหดตัวของของ
อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะสินค้ำคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ส่งไปยังประเทศในแถบ
ทวีปยุโรป และปัจจัยด้ำนควำมสำมำรถของคู่แข่งขันที่ได้เปรียบด้ำนต้นทุนกำรผลิต เช่น ประเทศมำเลเซียและสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ซึ่งกำลังขยำยตลำดในประเทศแถบอำเซียน นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตำมคือผลกระทบจำกวิกฤติ
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในสหภำพยุโรปที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็น
อุตสำหกรรมต่อเนื่องที่สำคัญของอุตสำหกรรมพลำสติก
กรำฟต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่ำกำรนำเข้ำและส่งออกผลิตภัณฑ์พลำสติกของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
จนถึง ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีกำรเติบโตขึ้นมำสม่ำเสมอ โดยในปี พ.ศ. 2548 มีมูลค่ำนำเข้ำและส่งออกรวมทั้งสิ้นประมำณ 1.40
แสนล้ำนบำท และในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่ำรวมทั้งสิ้นประมำณ 2.15 แสนล้ำนบำท
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงรำยละเอียดปริมำณกำรส่งออกผลิตภัณฑ์พลำสติกประเภทต่ำงๆ ตำมรหัส 3916 ถึง
รหัส 3926 โดยสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2555 ซึ่ง แนวโน้มโดยรวมของอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์พลำสติกมีกำรส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2554 ร้อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำและเพิ่มสูงขึ้นในปี .2555 ร้อย
ละ 2.46 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงรำยละเอียดปริมำณกำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์พลำสติกประเภทต่ำงๆ ตำมรหัส 3916 ถึง
รหัส 3926 โดยสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ตั้งแต่ปี . 2553 จนถึงปี 2555 ซึ่งแนวโน้มโดยรวมของอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์พลำสติกมีกำรนำเข้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2554 ร้อยละ 7.60 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำและเพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 ร้อย
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ละ 18.06 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ ซึ่งเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นที่สูงกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรส่ งออกมำกในช่วง
ระยะเวลำเดียวกัน

สถำนบันพลำสติกแห่งประเทศไทยระบุว่ำรำคำเม็ดพลำสติกในเดือนมกรำคม 2557 นั้นเพิ่มขึ้นทุกรำยกำร ซึ่งเป็น
ผลมำจำกควำมต้องกำรใช้เม็ดพลำสติกที่สูงขึ้น เนื่องมำจำกกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ผลิตที่คำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำร
ของตลำดจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี 2557 รวมทั้งควำมต้องกำรที่สูงขึ้นในช่วงเทศกำลตรุษจีนปลำยเดือนมกรำคม ยัง
สนับสนุนให้รำคำเม็ดพลำสติกเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
อย่ำงไรก็ตำม สถำบันพลำสติกได้แสดงควำมกังวลถึงสถำนกำรณ์ควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองในประเทศ เนื่องจำก
กระทบถึงควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรลงทุนและกำรค้ำโดยตรง จะส่งผลกดดันภำคกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก แต่ทั้งนี้ ได้มีกำร
คำดกำรณ์ประกอบกำรประเมินจำกหลำยหน่วยงำนว่ำสถำนกำรณ์น่ำจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557
แนวโน้มอุตสำหกรรมพลำสติกในปี 2557 จำกรำยงำนสรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมปี 2556 และแนวโน้มปี
2557 จะมีผลกระทบในทำงลบเนื่องจำกควำมกังวลต่อปัญหำกำรเมืองในประเทศ ทำให้เกิดกำรนัดหยุดงำนเพื่อชุมนุมอย่ำง
ต่อเนื่องจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมเชื่อมั่นในกำรทำธุรกิจ และควำมต้องกำรในกำรใช้พลำสติกในประเทศ นอกจำกนี้
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ เช่น ปัญหำอุทกภัยในภำคตะวันออกหรือปัญหำอุทกภัยทำงใต้ของประเทศไทย ทำให้
ขัดขวำงกำรเดินทำงของแรงงำนซึ่ งเป็นปัจจัย กำรผลิตของอุตสำหกรรมพลำสติก ปัญหำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริก ำ
เนื่ อ งจำกเป็ น คู่ ค้ ำ ส ำคั ญ ของประเทศไทย รวมถึ ง ปั ญ หำวิ ก ฤตกำรณ์ ท ำงกำรเงิ น ของยุ โ รปก็ อ ำจส่ ง ผลกระทบด้ ว ย
เช่นเดียวกัน
กรำฟต่อไปนี้แสดงถึงรำคำเม็ดพลำสติก PET ในประเทศไทยในช่วงปี 25512553 ถึง 2556 ไตรำมำส 1 ปี 2557
ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญสำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกขวด PET แสดงให้เห็นถึงควำมผันผวนของรำคำเม็ดพลำสติก PET
ในช่วงรำคำประมำณ 37-6242-59 บำทในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว สำเหตุที่รำคำเม็ดพลำสติก PET มีควำมผันผวนเนื่องจำก
สภำวะกำรแข่งขันของตลำดเม็ดพลำสติก PET มีสูงมำก แม้ว่ำตลำดในประเทศไทยจะมีผู้ผลิตเม็ดพลำสติก PET รำยใหญ่
น้อยรำย แต่กำลังกำรผลิตของผู้ผลิตรวมกันทั้งสิ้นมีมำกกว่ำปริมำณควำมต้องกำรในกำรใช้เม็ดพลำสติกมำก จึงส่งผลให้
เกิดภำวะสินค้ำล้นตลำด นอกจำกนี้เม็ดพลำสติก PET จัดเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ ดังนั้นกำรแข่งขันในตลำดเม็ดพลำสติก PET
จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทำงด้ำนรำคำเป็นหลัก และส่งผลให้รำคำเม็ดพลำสติกมีควำมผันผวน
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ราคาเม็ดพลาสติก PET ภายในประเทศ
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ที่มา: กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติก
ตลำดเครื่องดื่มภำยในประเทศ
Euromonitor ได้ระบุว่ำตลำดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยได้กลำยเป็นตลำดที่มีควำมสำคัญต่อประชำกรไทยเป็น
อย่ำงมำก เนื่องจำกปัจจัยที่น้ำประปำในประเทศไทยไม่สำมำรถดื่มได้ หำกไม่ทำกำรต้มก่อน จึงส่งผลให้ประชำกรไทย
จำเป็นต้องบริโภคน้ำดื่มสะอำดจำกน้ำดื่มบรรจุขวดที่วำงขำยตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยต่ำงๆ ประกอบกับในปัจจุบันนี้
พฤติกรรมของประชำกรไทยเปลี่ยนไปจำกในอดีต คือ ต้องกำรควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น ทำให้ประชำกรไทยไม่นิยม
กำรกักตุนน้ำฝนไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน และนำไปต้มก่อนกำรนำไปใช้ดังเช่นในอดีต ส่งผลดีให้กับตลำดน้ำดื่มบรรจุขวด
ในปัจจุบันนี้เป็นอย่ำงมำก และทำให้ตลำดน้ำดื่มบรรจุขวดเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ ปัจจัยที่สำคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อปริมำณควำมต้องกำรน้ำดื่มบรรจุขวด คือ สภำวะอำกำศในประเทศไทย เนื่องจำกสภำพอำกำศที่ร้อนจะ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคดื่มน้ำบรรจุขวดมำกยิ่งขึ้นและส่งผลดีให้กับตลำดโดยรวม และหำกสภำวะอำกำศในประเทศไทยหนำว
เย็นลงก็จะส่งผลกระทบในทำงตรงกันข้ำม
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่ำ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ตลำดเครื่องดื่มในประเทศ ทั้งสินค้ำประเภทเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ฉำยภำพกำรเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่ำงจำกธุรกิจหรือสินค้ำอื่นที่เริ่ม
ได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ส่งสัญญำณชะลอตัวตั้งแต่ช่วงไตรมำส 2/2556 จำกปัจจัยกระตุ้น 3 ประกำร ได้แก่
1) แรงกระตุ้นด้ำนกำลังซื้อของประชำชน จำกมำตรกำรสนับสนุนรำยได้ของภำครัฐ คือกำรปรับขึ้นค่ำจ้ำงขั้นต่ำ กำร
ปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ำยโบนัสที่สอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษัทที่ดีในปี 2555 ของภำคธุรกิจเอกชน และภำคกำร
ท่องเที่ยวที่ขยำยตัวสูงขึ้น
2) กำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรสินค้ำประเภทเครื่องดื่ม โดยเฉพำะเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่มีกำรแข่งขันรุนแรง
จึงมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย จนทำให้เกิดควำมถี่ในกำรซื้อซ้ำในปริมำณที่สูง และเป็นปัจจัยผลักดันให้ตลำดเติบโต
3) สภำพอำกำศที่อบอ้ำวและกินเวลำนำนกว่ำทุกปี ทำให้เครื่องดื่ม เช่น น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ชำพร้อมดื่ม และ
เกลือแร่ ได้รับอำนิสงส์จำกปริมำณและควำมถี่ในกำรบริโภคที่สูงขึ้น
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อย่ำงไรก็ตำมในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 ตลำดเครื่องดื่มในประเทศเผชิญปัจจัยท้ำทำยหลำยด้ำนที่ส่งผลกระทบ
ต่ออุปสงค์กำรบริโภคให้ชะลอตัวลงโดยเฉพำะในช่วงไตรมำส 3/2556 ซึ่งปัจจัยท้ำทำยที่สำคัญ คือ ควำมเสี่ยงจำกอำรมณ์
กำรจับจ่ำยใช้สอยของภำคประชำชนที่ชะลอหรือมีควำมระมัดระวังมำกขึ้น
กำลังซื้อของภำคประชำชนอ่อนแรงลงมำก เพรำะถูกกดดันจำกภำระค่ำใช้จ่ำยที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจำก
ปัญหำหนี้ภำคครัวเรือน โดยเฉพำะหนี้จำกกำรผ่อนชำระบ้ำนและรถยนต์ ปัญหำจำกรำยจ่ำยภำคครัวเรือนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น
ตำมค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคที่ปรับเพิ่มขึ้น อำทิ ค่ำทำงด่วน ค่ำโดยสำรรถไฟฟ้ำ รำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตำมต้นทุนกำรผลิต รำคำเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นตำมทิศทำงรำคำในตลำดโลก และมำตรกำรลดกำรอุดหนุนจำกภำครัฐ
ทำงด้ำนรำยได้ของภำคประชำชนเองก็มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยเฉพำะในภำคเกษตรตำมปัจจัยจำกรำคำจำหน่ำยพืชผล
กำรเกษตรที่อำจถูกทบทวนปรับลดมำตรกำรอุดหนุนให้ยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ์มำกขึ้น นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยภำยนอกจำก
ควำมต้องกำรในตลำดโลกที่ชะลอตัว (ข้ำว น้ำตำล ยำงพำรำ) อีกด้วย
กำรชะลอตัวของกำลังซื้อ ถือเป็นควำมกดดันของธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพำะสินค้ำประเภทเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสินค้ำ
ที่ผู้บริโภคสำมำรถชะลอหรือลดกำรบริโภคได้ โดยมีผลกระทบต่อกำรใช้ชีวิตน้อยกว่ำหำกเทียบกับค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นใน
ครัวเรือน อำทิ ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำเดินทำง ค่ำเล่ำเรียน ค่ำน้ำ ค่ำไฟ รวมทั้งสินค้ำอุปโภค-บริโภคทีจ่ ำเป็นอื่นๆ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คำดว่ำ ตลำดเครื่องดื่มในประเทศในปี 2556 จะมีมูลค่ำประมำณ 4.1-4.2 แสนล้ำนบำท ขยำยตัว
4-5% แต่ชะลอตัวลงหำกเทียบกับปีก่อนที่เติบโต 8%
Euromonitor คำดกำรณ์ในช่วงเดือนสิงหำคม ปี 2556 ว่ำตลำดเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยจะมีอัตรำกำร
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate - CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 4 ผ่ำนร้ำนค้ำสะดวกซื้อ ในปี 2556 โดย
ปัจจัยที่สนับสนุนอัตรำกำรเจริญเติบโตดังกล่ำวคือ กำรเติบโตของเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม และเครื่องดื่มประเภทชำ
พร้อมดื่ม รสชำติต่ำงๆ
ภำวะอุตสำหกรรมน้ำมันและไขมันประกอบอำหำรภำยในประเทศไทย
Euromonitor ได้คำดกำรณ์ว่ำตลำดน้ำมันและไขมันประกอบอำหำรของประเทศไทยมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 10
ในปี 2556 และจะมีมูลค่ำตลำดอยู่ที่ประมำณ 15,200 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอัตรำกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำ
กำรเติบโตที่ร้อยละ 9 ในปี 2555 โดยเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับปริมำณกำรบริโภคของตลำดที่มีอัตรำกำรเติบโต
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6 ในปี 2556 จำกที่มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5 ในปี 2555
น้ำมันและไขมันประกอบอำหำร ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกำรบริโภคในประเทศไทยทั้งกำรบริโภคในครัวเรือนและ
กำรบริโภคของร้ำนอำหำร อีกทั้งในปัจจุบันนี้น้ำมันและไขมันประกอบอำหำรมียี่ห้อสินค้ำจำนวนมำกที่รองรับควำมต้องกำร
ที่แตกต่ำงกันของลูกค้ำได้ในช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่สะดวก ประกอบกับควำมกังวลของผู้บริโภคในประเด็นเรื่องสุขภำพ
ในปัจจุบัน ปัจจัยเหล่ำนี้สนับสนุนให้ตลำดน้ำมันและไขมันประกอบอำหำรมีกำรเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
Euromonitor ได้คำดกำรณ์เพิ่มเติมว่ำตลำดน้ำมันและไขมันประกอบอำหำรในอนำคตจะมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate - CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 8 และมูลค่ำตลำดจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 22,800 ล้ำนบำท
จำกปริมำณกำรบริโภคที่เพิ่มมำกขึ้นเนื่องจำกแนวควำมคิดเรื่องกำรรักษำสุขภำพในกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันที่เพิ่มมำกขึ้น
แม้ว่ำจะมีกำรบริโภคน้ำมันจำกสัตว์ที่ลดน้อยลงเพื่อป้องกันกำรบริโภคคลอเลสเตอรอลสู่ร่ำงกำย แต่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนกำร
บริโภคไปเป็นน้ำมันพืชมำกยิ่งขึ้น ซึ่งตลำดน้ำมันพืชจะได้รับผลประโยชน์จำกแนวโน้มดังกล่ำวนี้ รวมทั้งปัจจุบันนี้ผู้บริโภค
ได้มีกำรใช้ตระหนักถึงกำรตั้งประมำณกำรรำยจ่ำยสำหรับกำรซื้อน้ำมันพืชเพื่อป้องกันผลเสียจำกกำรบริโภคน้ำมันสัตว์และ
ส่วนที่ 2-3 หน้ำที่ 14

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

กำรนำน้ำมันกลับมำใช้ใหม่ (Reuse) สิ่งเหล่ำนี้แสดงให้เห็ นถึงแนวโน้มกำรเติบโตของกำรบริโภคน้ำมันพืชได้ดียิ่งขึ้นใน
อนำคต
น้ำมันพืชในตลำดโลกสำมำรถแบ่งตำมปริมำณกำรผลิตตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2555 ได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ประเภทน้ามันพืช

2550/51

2551/52

2552/53

2553/54

2554/55

น้ำมันปำล์ม
น้ำมันถั่วเหลือง
น้ำมันเรปซีด
น้ำมันเมล็ดทำนตะวัน
น้ำมันเมล็ดในปำล์ม
น้ำมันเมล็ดฝ้ำย
น้ำมันถั่วลิสง
น้ำมันมะพร้ำว
น้ำมันมะกอก
รวม

41.03
37.73
18.49
10.14
4.94
5.20
4.90
3.54
2.81
128.78

44.02
35.90
20.56
11.95
5.17
4.78
5.08
3.54
2.78
133.78

45.87
38.88
22.44
12.11
5.50
4.63
4.74
3.63
3.05
140.84

47.95
41.24
23.59
12.21
5.56
4.99
5.10
3.83
3.04
147.50

50.67
41.95
23.60
14.15
5.84
5.33
5.27
3.56
3.10
153.47

สัดส่วน
(ปี 2554/55)
(ร้อยละ)
33.02
27.33
15.38
9.22
3.81
3.40
3.43
2.32
2.02
100.00

ที่มำ: USDA (อ้ำงอิงจำก http://fic.nfi.or.th)
ในปี 2554/55 ตลำดโลกมีปริมำณกำรผลิตน้ำมันพืชรวม 153.47 ล้ำนตัน ซึ่งคิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นจำกปี 2553/54 ร้อย
ละ 4.05 ซึ่งน้ำมันพืชที่มีสัดส่วนกำรผลิตสูงสุดในปีดังกล่ำวคือ น้ำมันปำล์ม ที่มีสัดส่วนกำรผลิตคิดเป็นร้อยละ 33.02 จำก
ปริมำณกำรผลิตน้ำมันพืชทั้งหมด น้ำมันถั่วเหลืองมีปริมำณกำรผลิตสูงที่สุดเป็นอันดับรองลงมำ คิดเป็นร้อยละ 27.33 และ
น้ำมันแรปซีดและน้ำมันเมล็ดทำนตะวันมีปริมำณกำรผลิตร้อยละ 15.38 และร้อยละ 9.22 ตำมลำดับ ซึ่งน้ำมันพืชทั้งสี่
ประเภทรวมกันทั้งหมดคิดเป็นโดยประมำณร้ อยละ 85 ของปริมำณกำรผลิตน้ำมันพืชของตลำดทั่วโลก ดังนั้นจึงถือได้ว่ำ
น้ำมันถั่วเหลืองเป็นหนึ่งในน้ำมันพืชที่มีควำมสำคัญต่อกำรบริโภคน้ำมันพืชของตลำดโลก
สภำวะกำรแข่งขันและคู่แข่งขัน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงในปี พ.ศ. 2555 มีบริษัทผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรผลิ ตบรรจุภัณฑ์พลำสติกจด
ทะเบียนเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องแสดงให้เห็นโดยตำรำงดังต่อไปนี้
ปีงบกำรเงิน

จำนวนบริษทั (รำย)

2555
2554
2553
2552
2551
2550

960
964
908
897
884
796
ส่วนที่ 2-3 หน้ำที่ 15

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2557

โดยมีปริมำณผู้ประกอบกำรจำนวน 796 รำยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และเพิ่มสูงขึ้นเป็น 960 รำยในปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้
ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ประกอบกำรทั้งหมดในอุตสำหกรรมมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3.51 หมื่นล้ำนบำท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
1.12 แสนล้ำนบำท และมีรำยได้รวมทั้งสิ้น 1.39 แสนล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำม กำรพิจำรณำคู่แข่งขันทำงตรงของบริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงลักษณะธุรกิจ ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงำน
รวมถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่คล้ำยคลึงกัน โดยผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ประเมินว่ำคู่ แข่งขันทำงตรงในอุตสำหกรรมผู้ผลิตขวด
PET เพื่อกำรจัดจำหน่ำยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง คือ ผู้ผลิตขวด PET ทีมีโรงงำนตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล และมี
กำลังกำรผลิตใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวนประมำณ 15 รำย และผู้บริหำรประเมินว่ำบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำและบริกำรที่อยู่ในลำดับต้นๆ ต้นๆ ของอุตสำหกรรมนี้
นโยบำยของภำครัฐที่มีต่ออุตสำหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก
รัฐบำลได้มีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตพลำสติกภำยในประเทศเพื่อทดแทนกำรนำเข้ำ และส่งเสริมกำรส่งออกส่งออก
ผลิตภัณฑ์พลำสติก ซึ่งได้มีกำรตั้งงบประมำณสำหรับนโยบำยดังกล่ำว 6.5 ล้ำนบำทในแต่ละนโยบำย รวมเป็นงบประมำณ
ทั้งสิ้น 13 ล้ำนบำทและมีกำรดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
- รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลอุตสำหกรรม
- วิเครำะห์ศักยภำพอุตสำหกรรมพลำสติกและจัดทำ Demand Chain
- ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์
- จัดสัมมนำเพื่อนำเสนอแผนทดแทนกำรนำเข้ำ
- จัดจ้ำงสถำบันพลำสติกเป็นที่ปรึกษำ เพื่อส่งมอบรำยงำนกำรศึกษำขั้นต้นและให้คณะกรรมกำรตรวจสอบต่อไป
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม

3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงงำนผลิตของบริษทั ฯ ตัง้ อยูท่ ี่ตำบลบำงกระเบำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ขนำด 17 ไร่ 93
ตำรำงวำ โดยเป็นที่ตงั้ ของสำนักงำน พื้นที่คลังสินค้ำ และสำยกำรผลิต ซึ่งประกอบด้วยเครือ่ งจักรหลัก คือ เครื่องฉีด
(Injection Machine) และเครื่องเป่ำ (Blowing Machine) โรงงำนของบริษทั ฯ ถูกออกแบบมำให้เปรียบเสมือนกับโรงงำน 2
โรงงำนซึ่งอยู่ติดกัน โดยมีระบบไฟฟ้ำแยกออกจำกกัน ทำให้หำกเกิดปัญหำขึ้นในกระบวนกำรผลิตของโรงงำนซีกหนึง่
โรงงำนอีกซีกหนึง่ ก็ยังสำมำรถดำเนินกำรผลิตต่อไปได้ ทัง้ นี้ กำลังกำรผลิตสูงสุด อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตของบริษทั ฯ ใน
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เป็นดังนี้

กำลังกำรผลิตสูงสุด (ล้ำนขวดพลำสติก
ต่อเดือน)
อัตรำกำรใช้เครือ่ งจักรเฉลี่ย (%)(ร้อย
ละ)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

33.75

39.00

44.00

ไตรมาสที่ 2
ของปี 2556
50.00

76

72

78

6861
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บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ บริษัทฯ ดาเนินการผลิต 3 กะๆละ 8 ชั่วโมง 26 วันทางานต่อเดือน

วัตถุดิบ
วั ต ถุ ดิ บ ในกำรผลิ ต หลั ก ของบริ ษั ท ฯ คื อ เม็ ด พลำสติ ก PET (PET Resin) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จั ด ซื้ อ จำกผู้ ผ ลิ ต
ภำยในประเทศ เช่น บริษัท อินโดรำมำ โพลีเมอร์ส จำกัด (มหำชน) บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด และบริษัท มิตซุยแอนด์
คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น โดยในระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบใน
กำรผลิต
การติดต่อรับงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการขวด PET มาตรฐานที่บริษทั ฯ มีการผลิตอยู่แล้ว)
1. บริษัทฯ ดำเนินกำรส่งตัวอย่ำงขวด PET แต่ละรูปแบบพร้อมทั้งเสนอรำคำให้แก่ลูกค้ำเพื่อพิจำรณำ
2. บริษัทฯ และลูกค้ำหำรือร่วมกันเพื่อตกลงรำยละเอียดเกี่ยวกับรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ
3. หำกลูกค้ำยอมรับเงื่อนไขและผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะเริ่มผลิตชิ้นงำนในเชิงพำณิชย์ให้แก่ลูกค้ ำและส่งมอบ
ชิ้นงำนให้แก่ลูกค้ำตำมคำสั่งซื้อ
การติดต่อรับงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการขวด PET ที่มีลักษณะเฉพาะ)
1. บริษัทฯ ดำเนินกำรส่งข้อมูลและผลงำนของบริษัทฯ ในอดีตให้แก่ลูกค้ำเพื่อพิจำรณำ
2. กำรเยี่ยมชมกำรดำเนินงำนของบริษัท (Commercial Site Visit) เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบกำรทำงำนและกำรผลิต
ของบริษัทฯ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ลูกค้ำยอมรับได้
3. กำรประเมินทำงด้ำนเทคนิค (Technical Evaluation) ขั้นตอนกำรประเมินศักยภำพ ควำมสำมำรถ และคุณภำพ
ในกำรผลิตของบริษัทฯ ในกำรผลิตชิ้นส่วนให้ได้ตรงควำมต้องกำรในรูปแบบที่กำหนด
4. ลูกค้ำจะจัดส่งข้อมูลของชิ้นงำนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะระบุชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ รูปร่ำง มิติ และ
รำยละเอียดของชิ้นงำน และปริมำณที่ต้องกำรให้แก่บริษัทฯ เพื่อศึกษำรำยละเอียดเตรียมกำรเสนอรำคำ จัดทำ
ตัวอย่ำงและวำงแผนกำรผลิต
5. บริษัทฯ ศึกษำข้อมูลและทำกำรวิเครำะห์ต้นทุนเพื่อจัดทำใบเสนอรำคำเสนอกลับไปยังลูกค้ำ
6. บริษัทฯ และลูกค้ำหำรือร่วมกันเพื่อตกลงรำยละเอียด รำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ ในรำยละเอียด
7. เมื่อลูกค้ำยอมรับรำคำ บริษัทฯจะจัดทำตัวอย่ำงชิ้นงำนขั้นสุดท้ำย และเสนอแผนกำรผลิตไปยังลูกค้ำ
8. ลูกค้ำตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวอย่ำงชิ้นงำนและแผนกำรผลิตที่บริษัทฯ เสนอ
9. หำกลูกค้ำยอมรับตัวอย่ำงชิ้นงำนและแผนกำรผลิตดังกล่ำวแล้ว บริษัทฯ จะเริ่มผลิตชิ้นงำนในเชิงพำณิชย์ให้แก่
ลูกค้ำและส่งมอบชิ้นงำนให้แก่ลูกค้ำตำมแผนกำรผลิตนั้นๆ
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บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

กระบวนการผลิต
ผังภาพแสดงกระบวนการผลิตขวด
เม็ดพลาสติก PET
.ฉีด Preform

3.อุ่น Preform

.เป่าขวด

5.ปล่อยขวดออก

ขันตอนในการเป่าขวด

2.หล่อเย็น Preform

ผสมวัต ถุดิบ

อบแห้งเม็ด
พลาสติก

เครื่องฉีดและเป่าขวด

ขวด

ตรวจสอบ
คุณภาพ
ผ่าน

จัดเก็บที่คลังสินค้า

บรรจุขวดใส่ถุง
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สวมฉลาก

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

กระบวนกำรผลิตขวด PET ของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนที่สำคัญด้วยกันดังต่อไปนี้
. กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ
เม็ดพลำสติก PET (PET Resin) จะถูกนำเข้ำสู่กระบวนกำรกำจัดควำมชื้น โดยอำศัย ลมร้อนและสำรดู ด
ควำมชื้น เนื่องจำกควำมชื้นเป็นหนึ่งในสำเหตุหลักที่ทำให้ขวด PET ที่ออกจำกกระบวนกำรผลิตนั้นด้อยคุณภำพจนไม่
สำมำรถใช้งำนได้

ภำพแสดงเม็ดพลำสติก PET (PET Resin)

2. กระบวนการฉีด
ในกระบวนกำรนี้ เม็ดพลำสติก PET ที่ผ่ำนกำรกำจัดควำมชื้นแล้วจะถูกลำเลียงเข้ำสู่เครื่องจักรโดยใช้ระบบ
ท่อลมดูดเพื่อทำกำรหลอมเม็ดพลำสติกที่อุณหภูมิ 270-290 องศำเซลเซียสก่อนฉีดพลำสติกเหลวเข้ำสู่แม่พมิ พ์เพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ออกเป็นหลอดพรีฟอร์ม (Preform) โดยเครื่องจักรทีท่ ำงบริษัทฯ เลือกใช้ในขั้นตอนกำรฉีดพรีฟอร์มนีจ้ ะเป็นเครื่อง
ระบบ ISBM (Injection Stretch Blow Molding) ซึ่งเป็นเครื่องฉีดและเป่ำขวดที่มมี ำตรฐำนสูงซึ่งมำจำกผู้ผลิตชั้นนำใน
ประเทศญี่ปุ่น
โดยในพืน้ ที่ผลิตจะมีกำรติดตัง้ ระบบกำจัดควำมชื้นเพื่อป้องกันปัญหำหลอดพรีฟอร์มด้อยคุณภำพอัน
เนื่องมำจำกควำมชื้นในอำกำศ

ภำพแสดงหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ในแต่ละขนำดและรูปแบบ
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บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

3. กระบวนการเป่า
หลอดพรีฟอร์ม ที่ได้จำกกระบวนกำรฉีดจะถูกลำเลียงผ่ำนเตำอบ ที่ให้ควำมร้อนจำกหลอด Infrared เพื่อให้
หลอดพรีฟอร์มมีลักษณะนิ่มเหมือนยำง ก่อนที่จะเข้ำสู่แม่พิมพ์เป่ำในขั้นตอนต่อไปที่ติดตั้งอยู่บนเครื่อง ISBM โดยใน
ขั้นตอนกำรเป่ำจะมีแท่งโลหะ (Stretch Rod) ทำกำรกระทุ้งเพื่อยืดหลอดพรีฟอร์มให้ยำวขึ้น พร้อมกับใช้ลมแรงดันสูงใน
กำรเป่ำเพื่อให้ได้เป็นขวดออกมำ

ภำพแสดง Blowing Process

4. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ในกระบวนกำรนี้ขวด PET ที่ออกจำกเครื่องจักรจะเข้ำสูข่ ั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพโดยพนักงำนตรวจสอบ
หน้ำเครื่องเพื่อคัดขวดที่ไม่ได้มำตรฐำนออก จำกนั้นขวดที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพจะถูกส่งมำสู่ขึ้นตอนกำรสวมฉลำก บรรจุลง
ถุงพลำสติก และส่งต่อเข้ำคลังสินค้ำเพื่อกำรจำหน่ำยต่อไป
3.

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี -

3.5

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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