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   ข้อมูลทางการเงนิ / Financial Highlights   

 

 

 

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2561 
2018 

2560 
2017 

2559 
2016 

As Ended Of 31 December 
2018 

ฐานะทางการเงนิ    Financial Status 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 685.98 680.07 677.75 Total Asset (Million Baht) 

หนีสิ้นรวม (ล้านบาท) 120.90 113.12 117.71 Total Liabilities (Million Baht) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 565.08 566.95 560.04 Shareholder’s Equity (Million 
Baht) 

ผลประกอบการ    Operational Performance 

รายได้รวม (ล้านบาท) 705.67 653.61 639.62 Total Revenue (Million Baht) 

รายจ่ายรวม (ล้านบาท) 633.83 560.25 522.66 Total Expenses (Million Baht) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 71.57 93.00 116.67 Earnings Before Income Tax 
(Million Baht) 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 56.81 74.41 93.33 Net Earnings (Million Baht) 

อัตราส่วนทางการเงนิ    Financial  Ratio 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.55 3.50 3.82 Current Ratio (Times) 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 8.05 11.38 14.59 Net Profit Margin (%) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.04 13.21 17.17 Return On Shareholder’s 
Equity (%) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.52 10.94 18.01 Return On Total Asset (%) 

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า) 

0.21 0.20 0.21 Debt to  Equity (Times) 

ข้อมูลต่อหุ้น    Per Share Data 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.28 0.35 Earnings Per Share (Baht) 

มูลค่าต่อหุ้น (บาท) 2.09 2.10 2.07 Value Per Share (Baht) 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 
(หุ้น) 

270,000,000 270,000,000 270,000,000 The Weight Average no of 
Common Stock (Share) 
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สภาพเศรษฐกิจในปี 2561 ช่วงสองไตรมาสแรกมีการขยายตัวอยู่ในกรอบ 4.6 – 4.9% โดยมีปัจจัยท่ี
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญั คือ การบริโภคภาคเอกชน  การส่งออก และ การท่องเท่ียว  ซ่ึงในช่วงไตรมาสสาม 
เศรษฐกิจมีการขยายตวัลดลงอยูท่ี่ 3.3% สาเหตุจากการส่งออกท่ีลดลง  รวมถึงการท่องเท่ียวท่ีลดลงดว้ย   
 
 ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจส่วนหน่ึงเกิดจากการไดรั้บผลกระทบจากสงคราม
การคา้ระหวา่งสหรัฐกบัจีน  ซ่ึงส่งผลต่อการส่งออกของไทย  อีกทั้งดา้นก าลงัซ้ือของครัวเรือนยงัไม่เขม้แข็งมากนกั  
จากราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีตกต ่า   และปัญหาหน้ีสินภาคครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัท่ีสูง ท าให้การจบัจ่ายใชส้อย
ยงัคงตอ้งระมดัระวงั   อยา่งไรก็ตามในภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตวัอยูใ่นระดบั 4.1% 
 
 ส าหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ PET ภายในประเทศปีน้ี เติบโตไม่มากนัก  อีกทั้ งการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัสูง  ดา้นราคาวตัถุดิบท่ีเป็นตน้ทุนหลกัมีความผนัผวนตามราคาน ้ามนัดิบโลก  รวมถึงปัญหา
ปริมาณวตัถุดิบท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศ  จากการท่ีผูผ้ลิตหลายรายมุ่งเน้นการท าตลาดส่งออก
มากกวา่การขายภายในประเทศ 
 
 ในปี 2561 บริษทัไดพ้ยายามปรับแผนงานต่างๆ  เพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวนดงักล่าว  จนสามารถ
เพิ่มยอดขายไดใ้นระดบัหน่ึง  แต่ดา้นก าไรสุทธิถูกกดดนัจากตน้ทุนสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนตามราคาน ้ ามนัท าให้ก าไรสุทธิ
ลดลง 
 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั และพนกังานทุกคนยงัคงมุ่งหวงัท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีมีคุณภาพและ
ผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 

                                                           รองศาสตราจารย์ประยรู  บญุประเสริฐ 

 ประธานกรรมการ 
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ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร 

 

ช่ือ-สกลุ : รองศาสตราจารย์ประยรู     บญุประเสริฐ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ                                                                                                                                                   
อาย ุ : 77 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ไมม่ี 
% การเปลีย่นแปลงในปีที่ผา่นมา             : - 
ด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : พฤษภาคม 2556                                                                                                                              
วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท สาขาการวิจยัการปฏิบตัิการ (Operation Research) 
  มหาวิทยาลยัดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธรุกิจ สาขาการตลาด  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 : ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร  

 : ศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาเอกทางด้านการวจิยัการปฏิบตัิการ 
  มหาวิทยาลยัดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 
 : อบรมหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยั แคลฟิอร์เนยี สเตรท เฮวาร์ด 
  สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 : กรรมการ อิสระ  บริษัท มหพนัธุ์ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน : หวัหน้าโครงการวิจยั  “การสง่เสริมและพฒันาอตุสาหกรรมเฮมพ์อยา่ง 
  สร้างสรรค์แบบครบวงจร” กระทรวงอตุสาหกรรม 

 : ที่ปรึกษาโครงการ “การพฒันาธุรกิจสปาและผลติภณัฑ์สมนุไพร” 
  กระทรวงอตุสาหกรรม 

 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย์ 
 : หวัหน้าโครงการวิจยั เร่ือง “ปัญหาธุรกิจขนาดยอ่มและการออกแบบระบบ 
  แฟรนไชส”์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ช่ือ-สกลุ : คณุทิพวรรณ     อทุยัสาง                                                                                                                  
ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
        กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ  
        ก าหนดคา่ตอบแทน                                                                                                                                                       
อาย ุ  : 60 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ไมม่ี 
% การเปลีย่นแปลงในปีที่ผา่นมา : - 
ด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 4 แหง่ 
   บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : พฤษภาคม 2556                                                                                                                               
วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                                                            
  : ปริญญาตรี การบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์ และ 
   การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 29/2003) 
  : หลกัสตูร วิทยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นท่ี 9  
 :  หลกัสตูร สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 8  
  : หลกัสตูร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 53  
  : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013) 
  : หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั  
 2558-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอร่าแอนด์ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) 
 2556-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนด 
        คา่ตอบแทน บริษัท พรอดดจิิ จ ากดั (มหาชน) 
 2556-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
   บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 2552-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จ ากดั (มหาชน) 
 2550-ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากดั  
 2548-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซัน่เพ้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  
ประสบการณ์ท างาน : ผู้จดัการฝ่าย บริษัท เนชัน่เนิล เซมิคอนดกัเตอร์ (กรุงเทพ) จ ากดั 
  : รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ดาต้า เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากดั 
  : กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (IEC) 
  : กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ไออีซี อินเตอร์เนต จ ากดั 
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ช่ือ-สกลุ : คณุพิกลุ     ทกัษิณวราจาร                                                                                                                  
ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล 
  สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                  
อาย ุ : 64 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ไมม่ี 
% การเปลีย่นแปลงในปีที่ผา่นมา : - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : พฤษภาคม 2556                                                                                                                              
วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ) 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : วฒุิบตัรหลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่นท่ี 7 
  สถาบนัวิทยาการการค้า 
 : ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวิทยาการการประกนัภยัระดบัสงู ส านกังาน 
  คณะกรรมการก ากบั และสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 : ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน 
 : ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) 
 : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั    
 2557 – ปัจจบุนั : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน  
   และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอดดิจิ  จ ากดั (มหาชน) 
 2560 – ปัจจบุนั : กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาติ  
        (องค์การมหาชน) 
 2561 – ปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาติ 
                                                                   (องค์การมหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน   
 2553 - 2557 : รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 2550 – 2553 : รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 2547 - 2555 : กรรมการในคณะกรรมการตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 
 2544 – 2545 : อนกุรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 
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ช่ือ-สกลุ         :     ดร.ธเนตร นรภมูิพิภชัน์                                                                                                                  

ต าแหนง่ปัจจบุนั        :    กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 67 ปี                                                           
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ไมม่ี 
% การเปลีย่นแปลงในปีที่ผา่นมา : - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : กมุภาพนัธ์ 2558                                                                                                                               
วฒุิการศกึษาและการอบรม : Bachelor and Master of Sciences in Civil Engineering 
  Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 
 : Ph.D. in Civil Engineering, Carnegie-Mellon  
  University, U.S.A.  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 3 
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ/ บริษัท พรอดดจิิ จ ากดั (มหาชน) 
 : ศาสตราจารย์ 
  : กรรมการมลูนิธิแพทย์อาสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 : กรรมการสถาบนัป๋วยอึง๊ภากรณ์ 
ประสบการณ์ท างาน   
 2546-2550 : กรรมการบริหารส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
    (ส.ส.ว.) (กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ)ิ 
 2543-2555  : ผู้อ านวยการสถาบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED) 
 2541-2543 : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 2540-2543 : กรรมการและกรรมการบริหารกลุม่บริษัทนอร์ธปาร์ค 
 2539-2541 : กรรมการสภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 2538-2541 : คณบดี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ช่ือ-สกลุ : นายธงชยั ตนัสทุตัต์  
ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ง 
       และ กรรมการผู้จดัการ 
อาย ุ : 58 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ร้อยละ 2.22 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
% การเปลีย่นแปลงในปีที่ผา่นมา : - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : เมษายน 2535                                                                                                                               
วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 : MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 : Holistic Finance for the Boss  
 : จิตวิทยาการบริหารงาน 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP 8/2014) 
 : หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP 13/2014) 
 : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 170/2013) 

 : หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) 
 

ต าแหนง่ปัจจบุนั    
2535-ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ บริษัท พรอดดจิิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประสบการณ์ท างาน   
  : ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
  : ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท โรงกลัน่น า้มนันครชยัศรี จ ากดั 

  : ผู้จดัการแผนกขายสง่ บริษัท บี แอนด์ พี โปรดกัส์ จ ากดั 
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ช่ือ-สกลุ : นายวิสทุธิ     วิทยฐานกรณ์  
ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ / 
  กรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน                                                                                                                                               
อาย ุ : 65 ปี 
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ร้อยละ 4.44 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
% การเปลีย่นแปลงในปีที่ผา่นมา : - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 8 แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : เมษายน 2535 
วฒุิการศกึษาและการฝึกอบรม : ปริญญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 : บริหารธุรกิจบณัฑติ สถาบนัราชภฎัสวนดสุติ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43/2548 
- หลกัสตูร Finance for Non - Finance Director รุ่น 31/2549 

 : หลกัสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือขา่ยนวตักรรม (BRAIN) 
  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั 
 : กรรมการ /กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน 
       บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ /บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ/ บริษัท โรงกลัน่น า้มนันครไชยศรี จ ากดั 
 : กรรมการ/ บริษัท เซง่เฮงอตุสาหกรรม จ ากดั 
 : กรรมการ/ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี่ จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ / บริษัท ชยัภิรมย์ จ ากดั 
 : กรรมการ / บริษัท วาโป้ เฟรนด์ชิป จ ากดั 
 : กรรมการ / บริษัท ชุ่มศีลทรัพย์ จ ากดั 
 : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท นา่คบ จ ากดั 
ประสบการณ์ 
 : ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนด 
       คา่ตอบแทน บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการผู้จดัการ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
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ช่ือ-สกลุ : นายปราโมทย์     สนัติวฒันา  
ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ  
อาย ุ : 63 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ร้อยละ 0.15 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
% การเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 4 แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : เมษายน 2548 
วฒุิการศกึษาและการอบรม : เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 227/2016) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั    
 2557-ปัจจบุนั : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
    - บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั 
    - บริษัท ไทยร่วมใจน า้มนัพืช จ ากดั 
    - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากดั 
 2557-ปัจจบุนั : ผู้อ านวยการหนว่ยธุรกิจอาหารสตัว์ 
    - บริษัท ไทยร่วมใจน า้มนัพืช จ ากดั 
    - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากดั 
 2548-ปัจจบุนั : กรรมการ 
    - บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
 2520 -ปัจจบุนั : กรรมการบริหาร 
    - บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั 
    - บริษัท ไทยร่วมใจน า้มนัพืช จ ากดั 
    - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากดั 
    - บริษัท ยงสมใจ จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน   
 : ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี และ ผู้จดัการฝ่ายการขายและการตลาด     
  บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั 
 : ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี ผู้จดัการฝ่ายการขายและการตลาด และ 
  ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้วตัถดุิบ บริษัท ไทยร่วมใจน า้มนัพืช จ ากดั 
 : ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้วตัถดุิบ บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากดั 
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ช่ือ-สกลุ : นายวรวฒุิ  ตัง้พิรุฬห์ธรรม 

ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ  

อาย ุ : 45 ปี 

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ไมม่ี 
% การเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  3 แหง่ 

  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  1 แหง่ 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ : เมษายน 2558 

วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   : ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 

   คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program รุ่นท่ี 4/2561   

      (BNCP) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 23/2559 (AACP) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries   

      รุ่นท่ี 15/2559 (CGI)   

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Family Business Sustainability รุ่นท่ี 4/2559 (FBS) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นท่ี 6/2552 (MIA) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Diploma Examination รุ่นท่ี 22/2550 (EXAM) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 92/2550 (DCP) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Finance for Non – Finance Directors รุ่นท่ี 35/2550 (FND) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 14/2547 (DAP) 

   : วฒุิบตัรหลกัสตูรนกัลงทนุผู้ทรงคณุวฒุิ รุ่นท่ี 6 สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 

   :  ประกาศนียบตัร CFO มืออาชีพ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ต าแหนง่ปัจจบุนั    

          2560 – ปัจจบุนั  : กรรมการ  บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

          2559 – ปัจจบุนั  : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณา 

         คา่ตอบแทน บริษัท เมเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

          2558 – ปัจจบุนั  : กรรมการและคณะกรรมการยทุธศาสตร์และการลงทนุ 

                                        บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
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          2540 – ปัจจบุนั  : กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

          2550 – 2557  : ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงินและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

    บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

          2554 – ปัจจบุนั  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

  

การด ารงต าแหนง่ทางสงัคม : ประธานรุ่น หลกัสตูร SCBS Infinite Wealth Program (IWP) รุ่นท่ี 3 ปี 2559,  

  หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ 

 : ผู้ ร่วมก่อตัง้โครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา” สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจ 

  ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมลูนิธิข้าวไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

   : วิทยากรบรรยายพเิศษ เร่ือง การบริหารความเสีย่ง, การเงินส าหรับ 

   ผู้ประกอบการภาควิชาวศิวกรรมอตุสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  

   มหาวิทยาลยัมหิดล 

                              : คณะกรรมการสมาคมนิสติเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีแหง่ 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

                              : คณะกรรมการคดัเลอืกผู้สมคัรนกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ 

   มหาวิทยาลยัมหิดล 

                              : สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ช่ือ-สกลุ   : นายวชัร วิทยฐานกรณ์  

ต าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ง 
       ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
อาย ุ : 49 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ร้อยละ 2.22 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
% การเปลีย่นแปลงในปีที่ผา่นมา             : - 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : เมษายน 2551                                                                                                                             
วฒุิการศกึษาและการอบรม : เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั โคโลราโด-เดนเวอร์ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สถาบนัวิทยาการพลงังาน หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 12 ปี 2561 
 : สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 22 ปี 2559 
  สถาบนัสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย : 
 : หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 28/2014) 
 : หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP 8/2014) 
 : หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP 13/2014) 
 : หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) 
 : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 174/2013) 

 : หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) 
ต าแหนง่ปัจจบุนั    

2556-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
2551-ปัจจบุนั : กรรมการ /กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ บริษัท โกลเด้นเธร็ค จ ากดั 
 : ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 

ประสบการณ์ท างาน   
2556-2559 : เลขานกุาร บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
2547-2559 : ผู้จดัการฝ่ายธุรการและคลงัสนิค้า บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
2547-2556 : ผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
2543-2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
2541-2543 : ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้า บริษัท ไชนา่-ไทยเวทเจ็ดเทเบิล้ออยล์ (อูฮ่ัน่) จ ากดั 
2536-2537 : เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ : นายวมิล วงษ์จนัทร์  
ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
  กรรมการบริหาร/ ผู้จดัการฝ่ายผลิต                                                                                                                                                     
อายุ : 57 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ร้อยละ 0.07 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด                                                                                                                       
% การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : ไม่มี 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : มิถนุายน 2556                                                                                                                                                                                                                                                           
วฒุกิารศกึษาและการอบรม : วทิยาศาสตร์บณัฑติ (เทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ)  

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) 

 : หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) 
ต าแหน่งปัจจุบนั    

2535-ปัจจบุนั : ผู้จดัการฝ่ายผลิต บริษัท พรอดดจิิ จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน   
 2534-2535 : รองผู้จดัการโครงการ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2529-2534 : วศิวกรโรงงาน บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ช่ือ-สกลุ  : นางลกัขณา   ร่มร่ืน 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน                                                                                                                                                     
อายุ : 54 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ไม่มี 
% การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : ไม่มี 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : มิถนุายน 2556                                                                                                                            
วฒุกิารศกึษาและการอบรม : บริหารธุรกิจบณัฑติ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) 

 : หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 55/2014) 
 : หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 28/2014) 
 : หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP 8/2014) 
 : หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) 
 : หลกัสตูร Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 

ต าแหน่งปัจจุบนั    
2553-ปัจจบุนั : ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท พรอดดจิิ จ ากดั (มหาชน) 
2539-2553 : พนกังานบญัชีบริษัท พรอดดจิิ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างาน  
               2529-2539 : พนกังานบญัชี บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ : นายภวินท์ปรีชา   ใหญ่กว่าวงศ์ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ผู้จดัการฝ่ายธุรการและคลงัสินค้า 
อาย ุ : 48 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเกีย่วข้อง : ไม่ม ี
% การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น : ไม่ม ี
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ : สิงหาคม 2559                                                                                                                              
วฒิุการศกึษาและการอบรม : ปริญญาตรี การจดัการทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไม่ม ี
ต าแหน่งปัจจบุนั    

2559-ปัจจบุนั : ผู้จดัการฝ่ายธุรการและคลงัสินค้า บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน   
 2559 : ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ ากดั 
  2553-2559 : ผู้อ านวยการด้านบคุคลและปฏิบตัิการ  
   บริษัท สมชายทรานสปอร์ต โลจิสติกส์ จ ากดั 
 2549-2553 : ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ  
  บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ชื่อ-สกลุ :  นางสาวฐิติกานต์    สง่าเนตรเพชร 
ต าแหน่งปัจจบุนั : เลขานกุารบริษัท / นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
อาย ุ : 44 ปี                                                                                                                                          
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเกีย่วข้อง : ไม่ม ี
% การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น : ไม่ม ี
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ : 9  พฤษภาคม 2560                                                                                                                           
วฒิุการศกึษาและการอบรม : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต 
                                                                     บพิตรพิมขุ จกัรวรรดิ 
การอบรมหลกัสตูร : หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 8/2004, 80/2017)  
  หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 2/2006) 
  หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP 2/2010) 
  หลกัสตูร Enhancing Good Corporate Governance based on CGR  
                Scorecard ประจ าปี 2561  
ต าแหน่งปัจจบุนั  
2560-ปัจจบุนั : เลขานกุารบริษัท / นกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
2542 - 2559 : เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ และ  เลขานกุารกรรมการบริษัท 
                                                                     บมจ.ฟาร์มาคอสเมท็ 
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ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท :   บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือย่อ :   PDG 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ :   เป็นผู้ผลติและจดัจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก 
Polyethylene Terephthalate (ขวด PET) และ Preform (พรีฟอร์ม) 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :   7/3 หมู่ที่ 3 ต าบลบางกระเบา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
    73120 

โทรศพัท์ :   (034) 332611-2 , (034) 228298-301 

โทรสาร :   (034) 332613 

Home Page :   http://www.prodigy.co.th 

Email :   info@prodigy.co.th 

เลขทะเบียนบริษัท :   0107556000388 

ทนุจดทะเบียน :   หุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  
    รวม 135,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว :   หุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  
    รวม 135,000,000 บาท 

  นายทะเบียนหลกัทรัพย์   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน) 

  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
  10400  โทรศพัท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9992 

 ผู้สอบบญัชี  : 1. นางชลรส     สนัติอศัวราภรณ์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4523 
                                         หรือ 2. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5613 
                                         หรือ 3. นางสาวศิราพร เอือ้อนนัต์กลุ      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844 
 
  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 
  ตู้  ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501  
                                             โทรศพัท์ 02-264-9090 โทรสาร 02-264-0789-90 
 
 



 

 
17 

 

ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ

บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2535 เพื่อประกอบธุรกิจผลติและ
จ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) โดยผู้ รวมก่อตัง้บริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มบริษัท 
น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนในตอนเร่ิมต้นจดัตัง้บริษัททัง้สิน้ 
30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 135 ล้านบาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
พฒันาการท่ีส าคญัของบริษัทฯ ในช่วงตัง้แตจ่ดัตัง้ในปี 2535 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
ปี 2535 ก่อตัง้ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั โดยกลุ่ม บริษัท น า้มนัพชืไทย จ ากัด (มหาชน) 

  จดทะเบยีนจดัตัง้ บริษัท พรอดดจิิ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2535 ด้วยทนุจดทะเบียน   30  
ล้านบาท 

 ซือ้เคร่ืองจกัรชดุแรกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก าลงัการผลติ 50 ตนัพลาสติกวตัถดุิบตอ่เดือน  
และ มีการก่อสร้างอาคารหลงัที่ 1  ซึง่มีพืน้ทีใ่ช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร  เพื่อใช้เป็น
โรงงานผลติและโกดงัเก็บสนิค้า 

ปี 2536  บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบยีนช าระแล้วเป็น 50 ล้านบาท โดยการรวมทนุของกลุม่บริษัท น า้มนั
บริโภคไทย จ ากดั และน าเงินท่ีได้ไปซือ้เคร่ืองจกัรจากประเทศญ่ีปุ่ นก าลงัการผลติ 30 ตนั
พลาสติกวตัถดุิบตอ่เดือน 

ปี 2539  ก่อสร้างอาคารหลงัที่ 2  ซึง่มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นโกดงัเก็บสนิค้า 
ปี 2540  สัง่ซือ้เคร่ืองจกัร เพื่อผลติขวดขนาดใหญ่ (ขวดขนาด 5 ลติร) ซึง่มกี าลงัการผลติ 30 ตนัตอ่เดือน 
ปี 2547  ก่อสร้างอาคารหลงัที่ 3 เพื่อใช้เป็นโรงงานผลติ ซึง่มีขนาดพืน้ท่ีใช้สอย 2,700 ตารางเมตร 
ปี 2550  ได้รับการรับรองระบบควบคมุคณุภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท Intertek Certification Ltd. 
ปี 2551  ก่อสร้างอาคารหลงัที่ 4  เพื่อใช้เป็นโกดงัเก็บสนิค้า  ซึง่มีขนาดพืน้ท่ีใช้สอย 2,000 ตารางเมตร 

ปี 2548 - 2553  ซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่มเติมอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมีการเพิ่มเคร่ืองจกัรทัง้สิน้รวม 15 เคร่ือง คดิเป็นก าลงัการ
ผลติรวม 500 ตนัพลาสติกตอ่เดอืน 

 ซือ้เคร่ืองจกัรญ่ีปุ่ น เพื่อเพิ่มก าลงัการผลติขึน้อกีกวา่ร้อยละ 50 ของก าลงัการผลติเดิม 
ปี 2553  ได้รับการรับรองระบบควบคมุคณุภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจดัการด้านความปลอดภยั

ของอาหาร GMP และระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตทีต้่องควบคมุในการผลติอาหาร 
HACCP จากบริษัท Intertek Certification Ltd. 

ปี 2554 - 2555  ซือ้เคร่ืองจกัร เพื่อเพิ่มก าลงัการผลติรวม 10 เคร่ือง 
ปี 2555  ติดตัง้เคร่ืองปิดฉลากขวด PET อตัโนมตัิจ านวน 5 ชดุ ก าลงัการผลติประมาณ 6 ล้านขวด

พลาสติกตอ่เดือน  และติดตัง้เคร่ืองบรรจขุวด PET ใสห่ีบหอ่อตัโนมตัิจ านวน 1 ชดุ  ก าลงัการผลติ 
ประมาณ 1.2 ล้านขวดพลาสติกตอ่เดือน 
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ปี 2556  ติดตัง้เคร่ืองบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออตัโนมัติจ านวน 1 ชุด  ก าลังการผลิตประมาณ 2.4 

ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน 

 ก่อสร้างอาคารหลังที่ 5  เพื่อใช้เป็นโรงงานผลติ 

 บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เพื่อเตรียมจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปี 2557  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 ทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับ
อนญุาตให้บริษัท สามารถน าหุ้นสามญัของบริษัท เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน สามารถ ซือ้ – ขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

ปี 2558  ได้รับการรับรองใบประกาศนยีบตัรอตุสาหกรรมสเีขียวระดบัท่ี 2 
ปี 2559  ได้รับการรับรองระบบควบคมุคณุภาพ ISO 9001: 2015 จากบริษัท Intertek Certification Ltd. 
ปี 2560  ขยายพืน้ท่ีบริเวณอาคาร 5 เพื่อรองรับการตดิตัง้เคร่ืองจกัรใหม ่

 สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรใหม ่เพื่อผลติ Preform ซึง่เป็นสนิค้ากลุม่ใหม ่ท่ีจะรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต 

ปี 2561  เร่ิมจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ Preform ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัท 

 บริษัทได้รับการรับรองจากโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ
ทจุริต “CAC” 
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วิสัยทัศน์ :       เป็นผูน้ ำในธุรกิจบรรจุภณัฑ์ดว้ยคณุภำพ และกำรใหบ้ริกำรอย่ำงมืออำชีพ 

พันธกิจ    :      เรำจะมุ่งพฒันำคณุภำพสินคำ้และบริกำรเพือ่ตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกคำ้ด้วย 

                          เทคโนโลยีทีท่นัสมยัและบคุลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นีโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์ 

                         ทีส่งัคม และชมุชนจะไดร้ับรวมถึงกำรเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กลยุทธ์ขององค์กรท่ีน ำไปสู่ควำมย่ังยืน  กล่ำวคือ  กำรมุ่งหวงัใหอ้งค์กรและสงัคมโดยรวม อนัหมำยถึง ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรไดร้ับผลกระทบในเชิงบวกจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้น าในธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายขวด PET ที่สามารถผลิตสินค้าที่มี
คณุภาพ สะอาด และปลอดภยัตามข้อก าหนดของลกูค้า อนัจะน ามาสูคุ่ณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคปลายทางและสามารถจัดส่ง
สนิค้าให้ลกูค้าตามก าหนด เพื่อให้โรงงานของลกูค้าสามารถเดินการผลิตได้อย่างตอ่เนื่อง รวมทัง้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการ
บริการที่ดี โดยบริษัทฯ จะให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลกูค้า และให้แนะน า
เก่ียวกบัการปรับปรุงกระบวนการผลติที่จ าเป็นเพื่อให้การบรรจเุคร่ืองดื่ม หรือเคร่ืองปรุงรสของลกูค้ามีประสทิธิภาพสงูที่สดุ 

  บริษัทฯ ยงัมีเป้าหมายที่จะสร้างความเจริญเติบโต และความมัง่คัง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว โดย
ใช้ประสบการณ์ด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายขวด PET กว่ายี่สิบปี มาพฒันากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึน้     เพื่อลด
ต้นทนุการผลติ และพฒันาบรรจุภณัฑ์ที่เก่ียวเนื่องกบั Polyethylene Terephthalate (PET) เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
รวมทัง้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเสริมสร้างความเท่า
เทียมกนัระหวา่งผู้ ถือหุ้นทกุราย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุง่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่ชมุชน ผู้บริโภค และสิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ส าหรับนโยบายที่
จะลงทุนในธุรกิจที่ เ ก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อ เพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯในระยะยาว  ทัง้นี ้ในการ
บริหารงานของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย บริษัทฯ จะแต่งตัง้
ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดงักล่าวใน
สดัสว่นที่เหมาะสม เพื่อก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ ๆ 
ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ นอกจากนี ้ในการขออนมุตัิเก่ียวกบัการลงทนุของบริษัทฯ 
จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้กฎ ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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กลยุทธ์การแข่งขัน 
 
 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ขวด PET  ส าหรับผลิตภณัฑ์น า้ดื่มบรรจุขวด น า้ผลไม้บรรจุขวด   น า้มนัพืช 
รวมถึงน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส ท่ีมีคณุภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลกูค้า ได้รับการยอมรับจากลกูค้าในด้านคณุภาพ
ของชิน้งานและคุณภาพของการให้บริการโดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความส าคญัและใสใ่จในกระบวนการผลิตตัง้แต่การออกแบบ
รูปทรงของบรรจุภณัฑ์ การจัดหาวตัถดุิบ การควบคุมกระบวนการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคณุภาพและความเรียบร้อยของ
ชิน้งานที่ผลิต และการสง่มอบงานให้แก่ลกูค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าชิน้งานที่บริษัทฯ ผลิตตรงตามความต้องการของลกูค้า 
ทัง้นีก้ลยทุธ์ที่บริษัทใช้ในการแขง่ขนัมีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วมีคณุสมบตัิตรงตาม
ความต้องการของลกูค้า กลา่วคือ ขวด PET ที่บริษัทฯ ผลติจะต้องสะอาด ปลอดภยั และไมท่ าปฏิกิริยากบัอาหาร รวมทัง้ขนาด และ
ปริมาตรของขวดจะต้องมีความสม ่าเสมอและเป็นตามที่ก าหนด เพื่อให้กระบวนการบรรจอุตัโนมตัิของลกูค้าสามารถท างานได้อยา่ง
ต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทฯ จะให้ความส าคญัตัง้แต่การออกแบบรูปทรงผลิตภณัฑ์ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและตรงกับความ
ต้องการของลกูค้า โดยบริษัทฯ จะเลอืกใช้เม็ดพลาสติกใหม่ที่ได้มาตรฐานเกรดเอ และไม่พิจารณาใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดรอง  
การดแูลและควบคมุกระบวนการผลติในแต่ละขัน้ตอน รวมไปถึงการควบคมุและตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์ที่ผลิตแล้วเสร็จ 
โดยบริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์ที่แล้วเสร็จใน 2 ระดบัคือ 
 
 1) การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพในระหวา่งกระบวนการผลติ  
 2) การตรวจสอบคณุภาพสนิค้าในขัน้สดุท้ายก่อนการ  สง่มอบให้แก่ลกูค้า เพื่อให้มัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการ 
               ผลติและสง่มอบให้แก่ลกูค้ามีคณุสมบตัิตามที่ลกูค้าก าหนด 
 

ที่ผา่นมา บรรจภุณัฑ์ขวด PET ของบริษัทฯ ผลติด้วยกระบวนการผลติที่ได้คณุภาพ โดยใช้เทคโนโลยีระดบัสงู จากประเทศ
ญ่ีปุ่ น และมีความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค ตรงตามความต้องการของลกูค้า โดยกระบวนการผลติของบริษัทฯ ได้ผา่นการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2015, Recommended International Code of Practice – General Principles of Food Hygiene CAR/RCP 
ระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP จาก Intertek Certification Ltd. 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังร่วมกับลูกค้าในการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของลกูค้า และมีการ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยการเพิ่มแมพ่ิมพ์
รูปแบบใหม ่เพื่อเป็นทางเลอืกของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ 
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(2)  ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการควบคมุและจดัสง่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถสง่มอบงานให้แก่ลกูค้า
และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้า  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการบริหารการเก็บสินค้าส าเร็จรูปคงคลงัส าหรับกลุม่ลกูค้าที่มี
การสัง่ซือ้ตอ่เนื่อง ท าให้บริษัทฯ มีสนิค้าสง่มอบให้กบัลกูค้าเมื่อได้รับค าสัง่ซือ้ 

 

 

 

 

 

(3)  ความม่ันคงของกระบวนการผลิต 

บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลกูค้า ในปริมาณและเวลาที่ก าหนด โดยอาศยัความมัน่คง
ของกระบวนการผลิต จากการที่บริษัทฯ มีการออกแบบโรงงานเสมือนกับการมีโรงงาน 2 แห่งแยกจากกัน โดยได้แยกระบบ
สาธารณปูโภคออกจากกนั เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบป๊ัมลม ระบบป๊ัมน า้ สว่นระบายความร้อน และระบบหลอ่เย็น เป็นต้น ท าให้ใน
กรณีที่การผลิตในฝ่ังหนึง่ประสบปัญหาไมส่ามารถใช้งานได้ บริษัทฯ ก็ยงัมีก าลงัการผลติอีกสว่นที่พร้อมจะผลิต  เพื่อตอบสนองต่อ
ลกูค้า นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 บริษัทฯ มีสายการผลติถึง 35 สายการผลติ ซึง่มีก าลงัการผลติประมาณ 61.5 ล้านขวด
พลาสติกตอ่เดือน  และ พรีฟอร์ม 20 ล้านชิน้ต่อเดือน  ซึ่งแตล่ะสายการผลติสามารถ
ผลิตขวด PET ทดแทนกนัได้ ท าให้หากเคร่ืองจกัรในสายการผลิตใดเกิดช ารุด บริษัท 
สามารถใช้สายการผลติอื่นผลติแทนได้ 
  
 (4)  การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร  

               จัดการต้นทุน 

ที่ผา่นมา บริษัทฯ มีการพฒันากระบวนการผลิตและการบริหารจดัการต้นทนุอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัและสร้างแรงจูงใจให้แก่ลกูค้าให้ลกูค้าซือ้สนิค้าจากบริษัทฯ เนื่องจากโครงสร้างการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และ
ในอตุสาหกรรมมีลกัษณะเป็นแบบต้นทนุบวกอตัราก าไร (Cost Plus Pricing) ดงันัน้ การที่บริษัทฯสามารถบริหารจดัการให้ต้นทนุ
ลดลงก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของลกูค้า 

ตวัอย่างการพฒันากระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือ บริษัท ได้ติดตัง้เคร่ืองปิด
ฉลากขวด PET อัตโนมัติ และเคร่ืองบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติ ซึ่งสามารถ
ประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน ลดระยะเวลาในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ชิน้งานได้อยา่งดี 
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(5)  การประหยดัต้นทุนการผลิตจากการใช้เคร่ืองจักรจากผู้ผลิตรายเดียว 

ปัจจุบนับริษัทฯ ผลิตขวด PETด้วยเคร่ืองจกัรที่ผลิตจากบริษัทผลิตเคร่ืองจักรประเทศญ่ีปุ่ นเพียงรายเดียว ซึ่งท าให้บริษัท 
สามารถลดต้นทนุด้านชิน้สว่นอะไหล ่และต้นทนุด้านการบริหารจดัการเคร่ืองจกัร กลา่วคือ บริษัทฯสามารถลดการจดัเก็บชิน้สว่น
อะไหล ่เนื่องจากเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ สามารถใช้ชิน้สว่นอะไหลร่่วมกนัได้ การควบคมุการผลติ  และการซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรท าได้
ง่ายขึน้ 

 

(6)  ทีมวิศวกรฝ่ายผลิตที่มีความช านาญ 

บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาทีมวิศวกรฝ่ายผลติ โดย
บริษัทได้จัดส่งทีมวิศวกรฝ่ายผลิตไปฝึกอบรมที่โรงงานผู้ ผลิต
เคร่ืองจักรประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้ในปัจจุบันทีมวิศวกรของบริษัท 
สามารถเดินเคร่ืองจักร และซ่อมบ า รุงเค ร่ืองจักรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่จ าเ ป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
บคุคลภายนอก สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถควบคมุต้นทนุการผลติได้
อยา่งดี 

(7)  ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 

 ความสามารถในการปรับเพิ่มก าลงัการผลติเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า  

ในบางกรณี ลูกค้าอาจมีความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพิ่มขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างกะทันหัน  บริษัทก็มี
ความสามารถในการปรับเปลีย่นสายการผลติ เพื่อเพิ่มก าลงัการผลติให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ 

 การรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลกูค้า  
บริษัท มีการพฒันาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยที่บริษัทมีการจดันโยบายการสง่เสริมการขายตามความเหมาะสมและ

มีการสนบัสนนุช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของลกูค้ามาโดยตลอด นอกจากนีบ้ริษัทยงัมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าโดยการมีสนิค้าไว้เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า และมีการร่วมมือกบัลกูค้าในการพฒันาออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้ตรง
ตามความต้องการของลกูค้า   นอกจากนีท้ีมวิศวกรของบริษัทยงัมีสว่นเข้าไปช่วยเหลือลกูค้าในแง่ของกระบวนการบรรจุภณัฑ์   
ณ โรงงานของลกูค้าของบริษัท 

 การรักษาความลบัของลกูค้า  
บริษัท ให้ความส าคญักบัการรักษาความลบัของลกูค้า โดยบริษัทจะมีการ 

ควบคมุดแูลไมใ่ห้มีการน าข้อมลูด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ที่ลกูค้าวา่จ้างบริษัท 
ผลิตหรือข้อมูลอื่นใดที่ เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัและการท าธุรกิจของลกูค้า น ามาเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก
หรือน าข้อมลูดงักลา่วไปหาประโยชน์เพื่อการสว่นตวั 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://i0.wp.com/www.account.co.th/wp-content/uploads/2013/04/foldersecret-3.png?fit=300,285&imgrefurl=http://www.account.co.th/why-you-should-choose-us/foldersecret-3/&docid=ojYYNoZHU1duEM&tbnid=IjrwXYWnAn5UvM:&vet=1&w=300&h=285&bih=600&biw=1366&ved=2ahUKEwi1w6_Y7OLfAhXIEHIKHfIkBMYQxiAoBnoECAEQFw&iact=c&ictx=1
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ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าของบริษัท สว่นใหญ่เป็นเจ้าของผลติภณัฑ์ที่มีตราสนิค้าเป็นท่ีรู้จกักนัในแตล่ะอตุสาหกรรมและผู้บริโภคทัว่ไปท่ี
ต้องการบรรจภุณัฑ์ขวด PET ทีม่คีณุภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าได้ดงันี ้

ล าดับ ประเภทลูกค้า ลักษณะกลุ่มลูกค้าในปัจจุบนัของบริษัทฯ 

1 
บรรจภุณัฑ์ขวด PET ส าหรับ    
น า้ผลไม้บรรจขุวด 

บริษัทผลติน า้ผลไม้บรรจขุวดขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณ
กรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีไมม่เีคร่ืองจกัรผลติขวดเป็นของตนเอง 

2 
บรรจภุณัฑ์ขวด PET ส าหรับ    
น า้ดื่มบรรจขุวด 

บริษัทผลติน า้ดื่มบรรจขุวดขนาดกลางและใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลที่ไม่มีเคร่ืองจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง ลกูค้ากลุม่นีจ้ะเป็น ผู้ รับ
จ้างผลิตน า้ดื่มบรรจุขวดให้แก่กลุ่มผู้ ค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 
โรงพยาบาล ธนาคารพาณิชย์ และร้านอาหารขนาดใหญ่ 

3 
บรรจภุณัฑ์ขวด PET ส าหรับ
น า้มนัพืช 

ผู้ผลติน า้มนัพืชขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิต
น า้มนัพืชตรา “องุ่น” และบริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั ผู้ผลิตน า้มนัร าข้าว
ตรา “คิง” 

4 
บรรจภุณัฑ์ขวด PET ส าหรับ
เคร่ืองปรุงรส 

ผู้ผลติเคร่ืองปรุงรสขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีไมม่ี
เคร่ืองจกัรผลติขวดเป็นของตนเอง ซึง่เป็นผู้ผลติน า้ปลา ซีอิ๊ว  น า้ส้มสายช ู
และน า้มะนาวปรุงรส 

5 ผลติภณัฑ์ Preform 
ผู้ผลติขวดที่เป็นผู้ประกอบการทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

กลุม่ลกูค้าทีม่ีเคร่ืองเป่าเป็นของตนเอง หรือ รับจ้างเป่าขวด 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ปัจจบุนับริษัท จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าในประเทศทัง้หมด โดยผา่นช่องทางการจดัจ าหนา่ยหลายช่องทางเพื่อให้
เข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท ดงันี ้

1) การจ าหนา่ยผา่นทีมงานฝ่ายการตลาด  

บริษัทจะด าเนินการติดต่อลกูค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัท ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ 
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัท จะไปพบกับลูกค้าและมีการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และท าให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของ
ลกูค้า รวมถึงในบางครัง้อาจมีการประสานงานร่วมกบัหลายๆ ฝ่ายในบริษัท เพื่อร่วมกนัจดัท าและน าเสนอข้อมลูเพื่อให้ตรงกบั
ความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย 
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2)    การจ าหนา่ยโดยลกูค้าเข้ามาติดตอ่บริษัทโดยตรง 

ลกูค้าของบริษัท บางรายมีการตดิตอ่สัง่ซือ้ผลติภณัฑ์จากทางบริษัทโดยตรง ซึง่อาจมาจากการได้รับค าแนะน าจากลกูค้า

เดิมของบริษัท  ทัง้นี ้บริษัท มกีารท าประชาสมัพนัธ์ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ http://www.prodigy.co.th  และมีการ

ประชาสมัพนัธ์โดยการใช้สือ่โฆษณาบนตวัรถขนสง่สนิค้า
ของบริษัท    รวมถงึการใช้สือ่ในสงัคมออนไลน์ เช่น 

Facebook และ Line เพื่อให้ลกูค้าสามารถติดตอ่กบัทาง
บริษัทได้อยา่งสะดวกในทกุช่องทางการสือ่สาร 
        ที่ผา่นมาบริษัท  ให้บริการจดัสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยไม่คิดคา่ใช้จ่าย ส าหรับ
ลูกค้าที่สั่งซือ้สินค้าครบตามจ านวนขัน้ต ่าที่ทางบริษัท  
ก าหนดไว้ในขณะที่ลกูค้าในเขตต่างจังหวดันัน้  บริษัทจะ
คิดคา่บริการจดัสง่สนิค้าตามคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

บริษัทมุง่เน้นท่ีจะพฒันาประสทิธิภาพในการผลติและการจดัการเพื่อให้เป็นโรงงานท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของลกูค้า 
โดยบริษัทได้รับประกาศนียบตัรที่เป็นมาตรฐานสากลในด้านตา่งๆดงันี ้
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มำตรฐำน Green Industry 
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สภาวะอุตสาหกรรมพลาสตกิและการแข่งขัน 

ภายใต้กระแสอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม การรณรงค์ลดปริมาณขยะพลาสติก ปรากฏว่าการใช้ ‘บรรจุภณัฑ์พลาสติก’ ใน
ไทยยงัไม่ได้ลดลง แคม่ีแนวโน้มเติบโตช้าลงเท่านัน้ จากที่ขยายตวัช่วงปี 2551-2555 ถึง 7% ต่อปี ชะลอเหลือ 3% ช่วงปี 
2556-2560 ทัง้นี ้ไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจพลาสติกแปรรูปกว่า 3,000 รายทัว่ประเทศ สว่นอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ในปี 
2560 ยงัมีก าลงัการผลิตเกือบ 32 ล้านตนั เป็นอนัดบั 1 ของอาเซียนและอนัดบั 16 ของโลก  จากตวัเลขดงักลา่วข้างต้น
ยงัคงชีใ้ห้เห็นถึงความต้องการในการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกในการบรรจุอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์ 
“PET” ซึ่งเป็นบรรจุภณัฑ์ที่ได้รับการยอมรับ และมีความปลอดภยัในการบรรจุอาหารและเคร่ืองดื่ม ด้วยคณุสมบตัิของ 
PET ที่มีความใสแวววาว ป้องกนัการซึมผ่านของก๊าซได้ดี จึงเป็นบรรจุภณัฑ์ที่สามารถช่วยถนอมอาหาร  ทนแรงยืดและ
แรงกระแทกเสียดสีได้ดีจึงเหมาะกบัการขนสง่ จดัเก็บ และใช้งาน เป็นพลาสติกที่สามารถกลบัมา reuse  recycle ได้ จึง

เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ความต้องการผลิตภณัฑ์พลาสติกในกลุม่บรรจภุณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มยงัคงสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค จากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลีย่นแปลงไปในสงัคมปัจจบุนั  เช่น การใช้ชีวิตในเมืองที่เร่งรีบ ความสะดวกสบาย 

ซึง่จะสง่ผลต่อความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์พลาสติกในกลุม่บรรจุภณัฑ์อาหารและการใช้บรรจุภณัฑ์จากพลาสติกทดแทน

การใช้บรรจุภณัฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ขวดแก้ว  นอกจากนี ้ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ให้ความสนใจมากขึน้

เก่ียวกบัการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมของผู้บริโภค  เพื่อให้สามารถพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
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ของผู้บริโภค ทัง้ในแง่ของบรรจุภณัฑ์รักษ์โลก (Sustainable Packaging ) หรือ Smart Packaging ที่สามารถตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ใ ห้สามารถ

แขง่ขนัและสร้างยอดขายได้ 

นอกเหนือจากการมุง่เน้นด้านการตลาดแล้ว การค านงึถึงปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตให้ความใสใ่จ เช่น 

Carbon Footprint ซึ่งจะเป็นการค านวณปริมาณการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลิต

สนิค้า ซึง่จะเป็นแนวโน้มส าคญัส าหรับอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ตอ่ไปในอนาคต 

 อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์พลาสติกในประเทศไทยถือว่ามีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและ

ยงัจดัวา่เป็นผลติภณัฑ์ที่มีความจ าเป็นตอ่การบริโภคของประชาชนในประเทศ รวมถึงเป็นสนิค้าสง่ออกที่สร้างรายได้ให้กบั

ประเทศด้วยเช่นกนั  ซึ่งมีทิศทางการขยายตวัไปในทิศทางเดียวกนักบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยอตุสาหกรรมการขึน้

รูปผลิตภณัฑ์พลาสติก สามารถพิจารณาแบ่งประเภทตามกระบวนการผลิตและประเภทของผลิตภณัฑ์พลาสติก ได้เป็น 

13 กลุม่ดงัตารางดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ กระบวนการผลิต ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ (ประเภทเม็ดพลาสติก) 

1 Blow Molding ถงัน า้มนัเคร่ือง/ขวดแชมพ ู PP, PE, PET, HDPE 

2 Stretch Blow Molding ขวด PET PET, PP, HDPE 

3 Injection Molding 
ชิน้สว่นรถยนต์ ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ (IC) เคร่ืองใช้ในครัวเรือน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชัน้วางของ 

Thermoplastic (PP, PE, HDPE,  

ABS, PS, PC) 

4 Blown Film Extrusion ถงุพลาสติก HDPE, LDPE, LLDPE 

5 Film Extrusion แผ่นฟิล์มบาง (ฟิล์มบรรจภุณัฑ์ เทปกาว ฯลฯ) PP, PE, LDPE, HDPE 

6 Sheet Extrusion แผ่นพลาสติก แฟ้มพลาสติก ฯลฯ PP, PE, PS, PMMA 

7 Pipe/Tube Extrusion ทอ่น า้ประปา ทอ่ระบายน า้ ทอ่ PVC/PE ฯลฯ PVC, PE, PP 

8 Profile Extrusion รางน า้ฝน ขอบหน้าตา่ง รางสายไฟ วงกบ ฯลฯ PVD Rigid, HDPE 

9 Rotational Molding ถงัเก็บน า้ขนาดใหญ่ ถงัขยะ ลงัใสข่อง ฯลฯ PVC, PP, HDPE 

10 Thermoforming ถาดใสบ่รรจภุณัฑ์อาหาร ถ้วยน า้ดื่ม ฯลฯ PS, PE, PP, PET 

11 Laminating ถงุใสข่นมอบกรอบ ถงุบรรจภุณัฑ์หลายชัน้ฯลฯ PE, PP 

12 Tape Yarn/Filament กระสอบพลาสติก ถงุปุ๋ ย ถงุจมัโบ้ ฯลฯ PP, HDPE, PA6, PA66, PET 

13 Compressed Molding ถ้วย จาน ชาม ช้อน เคร่ืองใช้ในครัวเรือนที่ท าจาก Melamine Melamine 

14 Other (Calendering, etc.) ผลิตภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ อ่ืนๆ 
 
ทีม่ำ: กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรุกัษ์พลงังำน (พพ.) กระทรวงพลงังำน 

จากสภาพเศรษฐกิจไทยที่ยงัคงมีปัญหาด้านก าลงัซือ้ในปี 2561 ท าให้อตุสาหกรรมพลาสติก PET ซึง่สว่นใหญ่

อาศยัการบริโภคจากตลาดภายในประเทศเป็นหลกัมีปัญหาตามไปด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งปีที่อตุสาหกรรมพลาสติก PET มี
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การขยายตวัที่ลดลง  โดยตลาดมีสภาวะอปุทานมากกว่าอปุสงค์ (Supply over Demand) จากการที่ผู้ผลิต PET Resin 

หนัไปท าตลาดสง่ออกมากกวา่ตลาดในประเทศ สง่ผลให้ปริมาณวตัถดุิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีการน าเข้า

จากตา่งประเทศ 

นอกจากนีร้าคาวตัถดุิบมีการแกวง่ตวัเป็นอยา่งมาก ตามทิศทางความผนัผวนของราคาน า้มนัดิบโลก ซึ่งตัง้แต่

ต้นปี 2561 ราคาเม็ดพลาสติกมีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง   อีกทัง้ยังส่งผลถึงต้นทุนและก าไรของบริษัทเป็นอย่างมาก   

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับราคาจ าหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามต้นทนุที่เป็นจริงรวมถึงการบริหารจัดการสต็อก PET 

Resin ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติให้เพียงพอในราคาที่เหมาะสม 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะอุตสาหกรรมพลาสติก  

ตลำดเคร่ืองดื่มภำยในประเทศ 
 

 ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงก าลงัฟืน้ตวัในช่วงไตรมาสแรกของปี แต่เป็นการฟืน้ตวัแบบกระจุกตวัอยู่
เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจสง่ออก และ ทอ่งเที่ยว ซึง่เป็นรายได้หลกัในการขบัเคลือ่นของประเทศ แต่ยงัไมไ่ด้
กระจายตวัไปสูก่ลุม่คนต่างๆ ทัว่ประเทศ อีกทัง้ในช่วงคร่ึงปีหลงัสภาพเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในสภาวะแบบค่อยเป็นค่อยไป   
สภาพเศรษฐกิจในประเทศ ได้รับผลกระทบจากปัจจยัหลายด้าน   เช่น   สงครามการค้าระหวา่งสหรัฐกบัจีน  ค่าเงินบาท
แข็ง ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก   การปรับขึน้ภาษีสนิค้าอปุโภค บริโภค   ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต ่า ท าให้ก าลงั
ซือ้ของภาคครัวเรือนลดลง    
 

ในด้านก าลงัซือ้ของภาคประชาชนอยู่ในระดบัต ่า  เพราะถูกผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและราคาสินค้า
เกษตรตกต ่า  ท าให้ประชาชนใช้เงินอยา่งระมดัระวงัมากขึน้  ทัง้จากปัญหาหนีภ้าคครัวเรือน  ราคาน า้มนัท่ีปรับตวัสงูขึน้ 
สง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคอยูใ่นระดบัต ่า 

 

 การชะลอตวัของก าลงัซือ้  ถือเป็นความกดดนัของธุรกิจทกุประเภท  โดยเฉพาะสนิค้าประเภทเคร่ืองดื่ม  ซึง่เป็น
สินค้าที่ผู้บริโภคสามารถชะลอหรือลดการบริโภคได้  โดยมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตน้อยกว่าหากเทียบกับค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นในครัวเรือน  อาทิ  คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ  รวมทัง้สนิค้าอปุโภค – บริโภคที่จ าเป็นอื่นๆ  
 

ตลาดเคร่ืองดื่มในประเทศทัง้สนิค้าประเภท เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเคร่ืองดื่มไมม่ีแอลกอฮอล์ในปี 2561 มี
การแขง่ขนัคอ่นข้างรุนแรง การเติบโตอยูใ่นกรอบจ ากดั โดยหากเปรียบเทียบลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 แตย่งัคงมีปัจจยัที่สามารถสง่เสริมตลาดเคร่ืองดื่มให้สามารถขยายตวัได้จากปัจจยั เหลา่นี ้ 

1) การแข่งขนัของผู้ประกอบการสินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม  
โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ที่มีการแข่งขัน
รุนแรง จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้
เข้าถึงลกูค้ากลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะสงัคมเมืองที่นิยม
การบริโภคน า้ดื่มบรรจขุวด  จนท าให้เกิดความถ่ีในการ
ซือ้ซ า้ในปริมาณที่สูง และเป็นปัจจัยผลกัดันให้ตลาด
เติบโต 
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แหลง่ข้อมลู: Marketeer 

2) สภาพอากาศที่อบอ้าว ซึ่งเป็นสภาพอากาศหลกัของประเทศ  ท าให้เคร่ืองดื่ม  เช่น น า้ดื่ม  น า้อดัลม  น า้
ผลไม้  ชาพร้อมดื่ม และ เคร่ืองดื่มเกลอืแร่ ได้รับอานิสงส์จากปริมาณและความถ่ีในการบริโภคที่สงูขึน้ 

3) การเติบโตของความเป็นชุมชนเมือง และการเพิ่มขึน้ของรายได้ต่อ
หวั ท าให้ปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์ โดยเฉพาะบรรจภุณัฑ์พลาสติก
ส าหรับอาหารและเคร่ืองดื่มเพิ่มขึน้  

4) การขยายตวัของครัวเรือนขนาดเล็ก เนื่องจากจ านวนคนโสด และคู่
สมรสที่ไมม่ีบตุรมีจ านวนมากขึน้ สง่ผลให้ความต้องการบรรจภุณัฑ์
แบบเฉพาะหน่วย ( individual packaging) มากขึน้ โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลงเพื่อให้
สอดคล้องกบัปริมาณการบริโภคสนิค้าของสมาชิกในครัวเรือน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง   
 

ตลาดน า้ดื่มบรรจขุวดในประเทศไทยได้กลายเป็นตลาดที่มีความส าคญัตอ่ประชากรไทยเป็นอยา่งมาก  จากการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนั ที่ต้องการสิง่ที่อ านวยความสะดวกและรวดเร็ว  ที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตที่เร่ง
รีบในปัจจบุนั   ซึ่งสง่ผลดีให้กบัตลาดน า้ดื่มบรรจุขวดที่ได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย   สงัเกตได้จากจดุวางขายตามจุด
จ าหนา่ยตา่งๆ ในทกุช่องทางที่มีอยูท่ัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ 

 

                                                                            
ในปีที่ผา่นมาตลาดน า้ดื่มบรรจขุวด มีการเติบโตและยงัคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึน้  และจากการเติบโตของ 

ตลาดน า้ดื่ม   หากมองในแง่ของบรรจุภณัฑ์ของน า้ดื่ม  พบวา่บรรจุภณัฑ์หลกัที่ใช้บรรจเุป็นขวด PET และ ขวดแก้ว  จาก
การรวบรวมข้อมลูจะเห็นได้ว่า บรรจภุณัฑ์ที่เป็นขวด PET  เป็นบรรจุภณัฑ์ที่ได้รับการยอมรับในตลาดน า้ดื่มและมีโอกาส
เติบโตได้ในอนาคต  
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ภาวะอุตสาหกรรมน า้มันและไขมันประกอบอาหารภายในประเทศไทย 

น า้มนัและไขมนัประกอบอาหาร ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการบริโภคในประเทศไทยทัง้

การบริโภคในครัวเรือนและ     การบริโภคของร้านอาหาร อีกทัง้ในปัจจุบนันีน้ า้มนัและไขมัน

ประกอบอาหารมียี่ห้อสินค้าจ านวนมากที่รองรับความต้องการ    ที่แตกต่างกนัของลกูค้าได้ใน

ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่สะดวก ประกอบกบัความกังวลของผู้บริโภคในประเด็นเร่ืองสขุภาพ    

ในปัจจุบนั ปัจจยัเหล่านีส้นบัสนุนให้ตลาดน า้มนัและไขมนัประกอบอาหารมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก

ปริมาณการบริโภคที่เพิ่มมากขึน้เนื่องจากแนวความคิดเร่ืองการรักษาสขุภาพในกลุม่ผู้บริโภคในปัจจุบนัที่เพิ่มมากขึน้   

แม้ว่าจะมีการบริโภคน า้มนัจากสตัว์ที่ลดน้อยลงเพื่อป้องกนัการบริโภคคลอเลสเตอรอลสูร่่างกาย แต่ผู้บริโภคจะเปลี่ยน

การบริโภคไปเป็นน า้มนัพืชมากยิ่งขึน้ ซึ่งตลาดน า้มนัพืชจะได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้มดงักลา่วนี ้  รวมทัง้ปัจจุบนันี ้

ผู้บริโภค ตระหนกัถึงการตัง้ 

ประมาณการรายจ่ายส าหรับการซือ้น า้มนัพืชเพื่อป้องกนัผลเสียจากการบริโภคน า้มนัสตัว์

และการน าน า้มนักลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของ

การบริโภคน า้มนัพืชได้ดียิ่งขึน้ในอนาคต 

 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 โรงงานผลิตของบริษัท  ตัง้อยู่ที่ต าบลบางกระเบา อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม บนเนือ้ที่ขนาด 17 ไร่  93  
ตารางวา โดยเป็นที่ตัง้ของส านกังาน พืน้ที่คลงัสินค้าและสายการผลิต ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองจักรหลกั คือ เคร่ืองฉีด 
(Injection Machine) และเคร่ืองเป่า (Blowing Machine) โรงงานของบริษัทฯ ถกูออกแบบมาให้เปรียบเสมือนกบัโรงงาน 
2 โรงงานซึ่งอยู่ติดกนั โดยมีระบบไฟฟ้าแยกออกจากกนั ท าให้หากเกิดปัญหาขึน้ในกระบวนการผลิตของโรงงานซีกหนึ่ง 
โรงงานอีกซีกหนึ่งก็ยงัสามารถด าเนินการผลิตตอ่ไปได้ ทัง้นี ้ก าลงัการผลิตสงูสดุ อตัราการใช้ก าลงัการผลิตของบริษัท ใน
ปี 2559 ปี 2560และ  ปี 2561 เป็นดงันี ้

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ก าลังการผลิตสูงสุด (ล้านขวดพลาสตกิต่อเดือน) 
 

60.00 61.5 61.5 

ก าลังการผลิตพรีฟอร์ม (ล้านชิน้ต่อเดือน) - - 20 

อัตราการใช้เคร่ืองจกัรเฉลี่ย (ร้อยละ) 59 55.6 40.52 
 
หมำยเหต ุบริษัทฯ ด ำเนินกำรผลิต 3 กะๆ ละ 8 ชัว่โมง 26 วนัท ำงำนต่อเดือน 
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วัตถุดบิ 

วตัถุดิบในการผลิตหลกัของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก PET (PET 
Resin) ซึง่บริษัทจดัซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น บริษัท อินโดรามา 
โพลีเมอร์ส จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ากัด และบริษัท มิตซุย
แอนด์คมัปนี (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นต้น โดยในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 
บริษัทไมเ่คยประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบในการผลติ 
 
 

การติดต่อรับงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการขวด PET มาตรฐานที่ 
บริษัทมีการผลิตอยู่แล้ว) 

1. บริษัทด าเนินการสง่ตวัอยา่งขวด PET แตล่ะรูปแบบพร้อมทัง้เสนอราคาให้แก่ลกูค้าเพื่อพิจารณา 
2. บริษัทและลกูค้าหารือร่วมกนัเพื่อตกลงรายละเอียดเก่ียวกบัราคาและเง่ือนไขตา่งๆ 
3. หากลกูค้ายอมรับเง่ือนไขและผลิตภณัฑ์แล้ว บริษัทจะเร่ิมผลิตชิน้งานในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลกูค้าและสง่มอบ

ชิน้งานให้แก่ลกูค้าตามค าสัง่ซือ้ 
 

การติดต่อรับงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการขวด PET ที่มีลักษณะเฉพาะ) 

1. บริษัทด าเนินการสง่ข้อมลูและผลงานของบริษัทในอดีตให้แก่ลกูค้าเพื่อพิจารณา 
2. การเยี่ยมชมการด าเนินงานของบริษัท (Commercial Site Visit) เพื่อให้แน่ใจวา่ระบบการท างานและการผลิต

ของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานท่ีลกูค้ายอมรับได้ 
3. การประเมินทางด้านเทคนิค (Technical Evaluation) ขัน้ตอนการประเมินศักยภาพ ความสามารถ และ

คณุภาพในการผลติของบริษัท ในการผลติชิน้สว่นให้ได้ตรงความต้องการในรูปแบบท่ีก าหนด 
4. ลกูค้าจะจัดส่งข้อมูลของชิน้งานให้แก่บริษัท ซึ่งข้อมูลดงักล่าวจะระบุชนิดของวตัถุดิบที่ใช้ รูปร่าง มิติ และ

รายละเอียดของชิน้งาน และปริมาณที่ต้องการให้แก่บริษัท เพื่อศกึษารายละเอียดเตรียมการเสนอราคา จดัท า
ตวัอยา่งและวางแผนการผลติ 

5.  บริษัทศกึษาข้อมลูและท าการวิเคราะห์ต้นทนุเพื่อจดัท าใบเสนอราคาเสนอกลบัไปยงัลกูค้า 
6.  บริษัทและลกูค้าหารือร่วมกนัเพื่อตกลงรายละเอียด ราคาและเง่ือนไขตา่งๆ ในรายละเอียด 
7. เมื่อลกูค้ายอมรับราคา บริษัท จะจดัท าตวัอยา่งชิน้งานขัน้สดุท้าย และเสนอแผนการผลติไปยงัลกูค้า 
8. ลกูค้าตรวจสอบความถกูต้องของตวัอยา่งชิน้งานและแผนการผลติที่บริษัทฯ เสนอ 
9. หากลกูค้ายอมรับตวัอย่างชิน้งานและแผนการผลิตดงักล่าวแล้ว บริษัทฯ จะเร่ิมผลิตชิน้งานในเชิงพาณิชย์

ให้แก่ลกูค้าและสง่มอบชิน้งานให้แก่ลกูค้าตามแผนการผลตินัน้ๆ 
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ปัจจัยความเส่ียง 

ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกจิ 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก PET (PET Resin) 

ในปี 2561 ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกมีความผนัผวนอย่างมาก   ส่งผล
กระทบต่อราคาเม็ดพลาสติกโดยเฉพาะ  เม็ดพลาสติก PET (PET Resin) ซึ่งเป็น
วตัถดุิบหลกัในการผลิตบรรจุภณัฑ์ขวด PET เนื่องจากเป็นผลิตภณัฑ์ต่อเนื่องจาก
การกลัน่น า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ  ดงันัน้ ราคาโดยทัว่ไปของวตัถดุิบดงักลา่วจะ
มีการเคลื่อนไหวในลกัษณะที่สอดคล้องกับราคาน า้มนัและราคาก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดโลก อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่บริษัทจะมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบเกือบทัง้หมดเหลา่นีจ้ากผู้ผลิตในประเทศ ด้วยสกุลเงินบาท 
แตร่าคาวตัถดุิบดงักลา่วมกัจะมีการเคลือ่นไหวไปในทิศทางเดียวกบัราคาวตัถดุิบในตลาดโลก    ที่ซือ้ขายกนัด้วยสกลุเงิน
เหรียญสหรัฐ ด้วยระดบัความผนัผวนท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามสภาพตลาดและปัจจยัอื่นๆ นบัตัง้แต่ปลายปี 2560 เป็นต้น
มา  ราคาเม็ด PET Resin ได้ปรับตวัขึน้อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตต้่นปี 2561 ที่ผา่นมา 

ดงันัน้หากราคาวตัถดุิบดงักลา่วมีการปรับตวัสงูขึน้อย่างรวดเร็วและในระยะเวลาที่ยาวนานก็มีโอกาสที่จะสง่ผล
กระทบตอ่อตัราก าไรขัน้ต้น และฐานะทางการเงินของบริษัท  อยา่งไรก็ดีบริษัท อาจจะปรับราคาสนิค้ากบัลกูค้าตามต้นทนุ
เม็ดพลาสติกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งขอปรับราคาสนิค้า โดยการพิจารณาปรับราคาสนิค้าในแตล่ะครัง้
จะพิจารณาจากการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบและเง่ือนไขทางการค้าของลกูค้าแตล่ะราย 

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถดุิบหลกัดงักลา่วจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท  แต่ทางบริษัทก็ได้
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถดุิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวตัถดุิบ  
การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวตัถดุิบในแตล่ะช่วงเวลา รวมถึงมีการประเมินความต้องการใช้วตัถดุิบของบริษัท ในแตล่ะ
ช่วงเวลา เพื่อให้บริษัท  สามารถบริหารการจดัซือ้วตัถดุิบให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2. ความเสี่ยงจากการที่คุณภาพของสนิค้าที่ผลิตอาจไม่ได้มาตรฐาน 

ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทผลิตและจ าหน่ายได้แก่ บรรจุภณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET ซึ่งเป็นบรรจุภณัฑ์ส าหรับการ
บรรจุเคร่ืองดื่มและเคร่ืองปรุงอาหาร ซึ่งในกระบวนการผลิตจะต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นอย่างมาก และบรรจุภณัฑ์
ต้องไมท่ าปฏิกิริยากบัสนิค้าที่บรรจุอยูภ่ายใน และต้องค านึงถึงความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นส าคญั ดงันัน้ ถ้าขวด PET 
ที่บริษัท ผลิตไมไ่ด้มาตรฐาน หรือไมส่ะอาด หรือท าปฏิกิริยากบัสินค้าที่บรรจุอยูภ่ายใน เมื่อผู้บริโภคใช้ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว
และ เกิดอนัตรายกบัผู้ ใช้ บริษัท อาจถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัได้ นอกจากนีใ้นการน าขวด PET 
ของบริษัท ไปใช้ในการบรรจนุัน้ รูปร่าง ขนาด และปริมาตรของขวดก็เป็นปัจจยัส าคญั ซึง่หากสนิค้าที่บริษัท ผลติขึน้มาไม่
ตรงตามข้อก าหนดของลกูค้า ลกูค้าอาจจะไม่สามารถน าไปใช้ในการบรรจุภณัฑ์แบบอตัโนมตัิได้ บริษัท ก็อาจจะต้อง
รับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลกูค้า ซึ่งอาจจะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
บริษัท 

อย่างไรก็ดี บริษัท ได้ค านึงถึงปัจจยัคณุภาพเป็นส าคญัในการผลิต ตัง้แต่การคดัเลือกวตัถดุิบที่มีคณุภาพ การใช้
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและแม่นย า รวมถึงการมีกระบวนการตรวจสอบคณุภาพที่รัดกุม นอกจากนี ้จากการท่ีผลิตภณัฑ์ของ



 

 
32 

 

ทางบริษัท เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีความเก่ียวข้องกบัอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นสว่นใหญ่ ทางบริษัท จึงเล็งเห็นความส าคญัของ
การควบคมุการผลติที่เป็นมาตรฐานสากลและมีความปลอดภยั จึงได้ด าเนินการผลติตามมาตรฐานของ ISO 9001:2015  
ระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP จาก Intertek Certification Ltd. ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีส าหรับการผลติ เป็นการ
จดัการสภาวะแวดล้อมขัน้พืน้ฐานของกระบวนการผลติ เช่น การควบคมุสขุลกัษณะส่วนบคุคล การควบคมุแมลงและสตัว์
น าโรค   การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต รวมถึงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น ซึ่งเน้นการป้องกัน
มากกวา่การแก้ไข ทัง้ยงัเป็นระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหารขัน้พืน้ฐานนอกจากนีใ้นอดีตที่ผ่านมา  บริษัท ไม่
เคยมีปัญหาเร่ืองคณุภาพของสนิค้าอยา่งมีนยัส าคญั 

3. ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET 

เนื่องจากแนวโน้มของพฤติกรรมของผู้บริโภคนัน้มีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาประกอบกบัการเข้าสูอ่ตุสาหกรรม
ผลติและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ไม่ใช่เป็นเร่ืองที่ยากนกัเนื่องจากการหาซือ้วตัถดุิบที่ไมย่ากล าบาก 
และเคร่ืองจกัรการผลติที่มีจ าหนา่ยโดยทัว่ไปจึงท าให้บริษัทฯ มีคูแ่ขง่ขนัท่ีอยูใ่นตลาดของบรรจภุณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก 
PET เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตทุ าให้เกิดการแข่งขนัในธุรกิจที่เพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีล้กูค้าในปัจจุบนัของบริษัท ก็
อาจพิจารณาผลิตขวดพลาสติก PET ขึน้ใช้เอง ซึง่ล้วนอาจสง่ผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของบริษัท 

แม้บริษัท จะยงัคงมีคูแ่ข่งขนัในตลาดบรรจภุณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET อยู่จ านวนมาก บริษัท ก็ยงัคงมีลกูค้า
หลกัหลายรายซึง่ถือเป็นคูค้่าที่สัง่ซือ้สินค้ากนัอยา่งตอ่เนื่องมานาน ซึง่เป็นธุรกิจด้านผลติและจ าหนา่ยน า้ดื่มบรรจขุวด  น า้
ผลไม้บรรจขุวด  น า้มนัพืช รวมทัง้เคร่ืองปรุงรส  ซึ่งต้องการบรรจุภณัฑ์ที่ได้คณุภาพมาตรฐาน ตรงตามข้อก าหนด มีความ
สะอาดและความปลอดภยัเป็นหลกั ซึ่งปัจจุบนับริษัท ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั โดยการเพิ่มคุณภาพของการ
ผลติบรรจภุณัฑ์ ควบคมุต้นทนุการผลติให้เหมาะสม มุง่เน้นการจดัสง่สนิค้าให้ได้ตามก าหนด และใสใ่จในการบริการลกูค้า
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั นอกจากนี ้ บริษัทมีจุดแข็งจากการที่บริษัทสามารถที่จะออกแบบ จดัท า และซ่อมบ ารุง 
แมพ่ิมพ์ส าหรับขึน้รูปขวด PET ได้เองภายในโรงงาน จึงท าให้มีความคลอ่งตวัในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าใน
ขัน้ตอนของการออกแบบและจดัท า 

แมพ่ิมพ์ รวมทัง้บริษัท ยงัมีทีมวิศวกรภายในท่ีมีความช านาญและผา่นการอบรมจากผู้ผลติเคร่ืองจกัรในต่างประเทศ จึงท า
ให้บริษัทสามารถจดัการกบัปัญหาในกระบวนการผลติ และซอ่มบ ารุงได้ด้วยตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ ยิ่งไปกวา่นัน้การที่
บริษัท มีก าลงัการผลิตขนาดใหญ่สง่ผลให้เกิดการประหยดัเชิงขนาด (Economy of Scale) จึงท าให้การท่ีลกูค้าของบริษัท 
จะตดัสนิใจผลติขวดพลาสติก PET ขึน้ใช้เองเกิดขึน้ได้ยาก หากปริมาณการผลติของลกูค้าไมส่งูพอ 

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่และการกระจุกตวัของลูกค้า 

ปัจจบุนับริษัท ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET ส าหรับใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ในอตุสาหกรรมน า้
ดื่มบรรจขุวด น า้ผลไม้บรรจขุวด น า้มนัพืช รวมถึงน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส ของรายได้จากการขายรวม โดยรายได้ดงักลา่ว
รวมรายได้จากบริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องและ
โดยทัว่ไปของบริษัท  ไม่ได้ท าสญัญาซือ้ขายขวดพลาสติก PET กันในระยะยาวกับลูกค้า หากบริษัท สญูเสียลกูค้าราย
ดงักลา่วไปอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท 
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อยา่งไรก็ตาม บริษัท ได้เน้นเร่ืองคณุภาพของสนิค้า และบริษัท ตัง้ราคาจ าหน่ายสนิค้าในระดบัที่แขง่ขนัได้ รวมทัง้
บริษัท ได้จดัส่งสินค้าให้ได้ตรงตามก าหนดโดยตลอด ท าให้บริษัท มีความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้ารายดงักล่าว โดยบริษัท 
น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ได้สัง่ซือ้สินค้าจากบริษัท อย่างต่อเนื่องนบัแต่  บริษัทเปิดด าเนินกิจการ นอกจากนี ้บริษัท 
น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึง่ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 31.85 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561  ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุ่มลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป โดยบริษัทฯ  
พยายามที่จะกระจายแหลง่ที่มาของรายได้ไปยงักลุม่อื่นๆ โดยบริษัทได้เพิ่มสดัสว่นรายได้จากกลุม่อื่นๆ 

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล 

 ปัจจุบนัปัจจยัด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถกูให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งจากองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนทัว่
โลก โดยในบางประเทศได้มีการเรียกเก็บภาษีจากบรรจภุณัฑ์โดยมุง่หวงัเพื่อลดการใช้บรรจภุณัฑ์บางประเภทท่ีไมเ่ป็นมิตร
ตอ่สิง่แวดล้อม และยากตอ่การน ากลบัมาใช้ใหม ่ ซึ่งการเรียกเก็บภาษีในอตัราที่แตกต่างกนัตามวสัดทุี่ใช้ในการผลติบรรจุ
ภณัฑ์ เช่น แก้ว กระป๋อง พลาสติก กระดาษ เป็นต้น โดยตวัอยา่งประเทศที่ได้มีการน าภาษีบรรจภุณัฑ์มาบงัคบัใช้แล้ว เช่น 
ประเทศเยอรมนั ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศองักฤษ เป็นต้น ซึ่งหากประเทศไทยออกกฎหมายดงักล่าวมาบงัคบัใช้ก็
อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทจากภาระต้นทุนที่เพิ่มสงูขึน้ อนัจะส่งผลต่อราคาขาย และความสามารถในการแข่งขนัของ
ผลติภณัฑ์ขวด PET  

6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัท 

 ปัจจุบนับริษัท มีโครงการลงทนุเคร่ืองฉีด Preform และ เคร่ืองเป่าขวด ซึ่งเป็นโครงการที่เพิ่มสายการผลิต  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ความส าเร็จของการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัท  ขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย
ประการรวมทัง้ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทนุและความพร้อมด้านแหลง่เงินกู้  ความเสีย่งด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย ปัจจยั
เหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท 

 อย่างไรก็ตาม ก่อนการตัดสินใจลงทุนคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้พิจารณาศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่
เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ และจากข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงที่ตดัสินใจลงทนุผู้บริหารเช่ือว่า โครงการในอนาคตเหลา่นีจ้ะสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

7. ความเสี่ยงจากกระแสการลดปริมาณการใช้พลาสติกทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ปัจจบุนักระแสการลดปริมาณการใช้พลาสติก  เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ได้รับการตอบรับจากหลายภาค 
ส่วนภายในประเทศท าให้ผู้จ าหน่ายสินค้าบางรายต้องปรับมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์กระแส 4 R (Reuse, 
Reduce, Recycle, Replace) ซึ่งหลายหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการรณรงค์ในเร่ืองดงักลา่ว โดยก าหนด
เป็นมาตรการ เพื่อน ามาใช้อยา่งจริงจงั เช่น โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ งดการใช้ถงุพลาสติก โดยรณรงค์ให้
ผู้ ป่วยน าถงุผ้ามารับยา หรือ บริษัทผลติน า้อดัลมรายใหญ่ ประกาศจะใช้บรรจภุณัฑ์ขวดที่เกิดจากการ recycle เป็นต้น 
 แตก็่ยงัมีข้อจ ากดัในการด าเนินการโดยเฉพาะภายในประเทศไทย  ในเร่ืองของการน าพลาสติกที่ใช้แล้วมาผลติเป็น
บรรจุภณัฑ์ส าหรับบรรจุอาหารและเคร่ืองดื่ม (rPET) ตามกฎกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบั 295 ข้อ 8. ห้ามมิให้ใช้ภาชนะ
บรรจุที่ท าขึน้จากพลาสติกที่ใช้แล้วบรรจอุาหาร  เว้นแตใ่ช้เพื่อบรรจผุลไม้ชนิดที่ไมรั่บประทานเปลอืก  ซึง่เป็นข้อจ ากดัและ
ยงัไมม่ีแนวทางที่ชดัเจน จึงยงัไมส่ามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ประกอบการได้มากนกั  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ให้แก่ลกูค้า โดยลกูค้าจะเป็นผู้น า
ผลิตภณัฑ์ขวด PET ที่ผลติโดยบริษัท ไปบรรจุผลิตภณัฑ์ของลกูค้าเอง ทัง้นี ้บริษัทสามารถผลิตขวด PET ได้หลากหลาย
รูปทรงและขนาดบรรจ ุซึง่เร่ิมตัง้แต ่60 มิลลลิติร ไปจนถึง 6,000 มิลลลิติร ตามความต้องการของลกูค้า ซึง่มีทัง้ในรูปแบบ
ของรูปทรงมาตรฐานและรูปทรงเฉพาะที่ผลติให้เฉพาะแก่ลกูค้าแตล่ะราย โดยกลุม่ผลติภณัฑ์ขวด PET ของบริษัทสามารถ
แบง่ออกได้เป็น 5 กลุม่ ตามลกัษณะการน าขวด PET ไปใช้งาน และพรีฟอร์ม ได้แก่ กลุม่บรรจุภณัฑ์ส าหรับน า้ผลไม้ กลุม่
บรรจุภณัฑ์ส าหรับน า้มนัพืช กลุ่มบรรจุภณัฑ์ส าหรับน า้ดื่ม และกลุ่มบรรจุภณัฑ์ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส  ทัง้นี ้
รายละเอียดของผลติภณัฑ์ขวด PET แตล่ะกลุม่มีดงัตอ่ไปนี ้

 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ผลไม้ 
  บริษัทผลิตและจัดจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ผลไม้ซึ่งมีขนาดบรรจุตัง้แต่  200 -1,000 
มิลลลิติร (น า้หนกัตัง้แต ่13 - 56 กรัม)  
 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้มันพืช 
  บริษัทผลติและจ าหนา่ยกลุม่ผลติภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้มนัพืชซึง่มีขนาดบรรจตุัง้แต ่250 - 5,000 มิลลลิติร 
(น า้หนกัตัง้แต่ 15 -110 กรัม) ให้แก่กลุม่ลกูค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์น า้มนัพืช ลกูค้าหลกัของบริษัท  
ส าหรับผลิตภณัฑ์กลุม่นี ้ได้แก่ บริษัทน า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “องุ่น” และบริษัท น า้มนั
บริโภคไทย จ ากดั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คิง” 
 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ดื่ม 

บริษัทผลติและจ าหนา่ยกลุม่ผลติภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ดื่มซึง่มีขนาดบรรจตุัง้แต ่350 - 6,000 มิลลลิติร 
(น า้หนกั ตัง้แต ่13 - 110 กรัม)  
 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส 

บริษัทผลติและจ าหนา่ยกลุม่ผลติภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรสซึ่งมีขนาดบรรจตุัง้แต ่ 
60 - 2,000 มิลลลิติร (น า้หนกัตัง้แต ่6 - 67 กรัม)  
 
กลุ่มผลิตภณัฑ์พรีฟอร์ม ส าหรับลูกค้าที่ต้องการเป่าขวดเอง 
    บริษัทผลิตและจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์พรีฟอร์ม ส าหรับลกูค้าที่ต้องการจะเป่าขวดเอง หรือ ลกูค้าที่มีเคร่ือง
เป่าขวด ซึ่งปัจจุบนัมีพรีฟอร์ม 2 ขนาด คือ 13.5 และ 31 กรัม  โดยทางบริษัท ได้เร่ิมจ าหน่ายพรีฟอร์มเมื่อช่วงไตรมาส 2 
ของปี 2561 โดยมุ่งเน้นเปิดตลาดขยายฐานลูกค้าไปยงัต่างจังหวัด ซึ่งในช่วงแรกจะเน้นการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มน า้ดื่ม 
เนื่องจากเป็นกลุม่ที่มีโอกาสเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 
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ทัง้นี ้บรรจุภณัฑ์ขวด PET ของบริษัท ได้รับการผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้คณุภาพ โดยใช้เทคโนโลยีระดบัสงู
จากประเทศญ่ีปุ่ นและมีความปลอดภยัต่อผู้บริโภค ตรงต่อความต้องการของลกูค้า โดยกระบวนการผลิตขวด PET ของ
บริษัท  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015, Recommended International Code of Practice-General 
Principles of Food Hygiene CAR/RCP และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร  GMP และระบบการ
วิเคราะห์อนัตรายและ   จดุวิกฤตที่ต้องควบคมุในการผลิตอาหาร HACCP จากบริษัท Intertek Certification Ltd.  โดยที่
ผา่นมา บริษัทให้ความส าคญักบักระบวนการตรวจสอบคณุภาพ (Quality Control) เพื่อให้มัน่ใจว่าสนิค้าที่บริษัทสง่มอบ
ให้แก่ลกูค้ามีคณุภาพ   โดยบริษัทมีนโยบายในการรับประกนัคณุภาพของสินค้า ในปัจจบุนัโรงงานผลิตของบริษัท  ตัง้อยู่
ที่ต าบลบางกระเบา    อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม บนเนือ้ที่ขนาด 17 ไร่ 93 ตารางวา โดยในปี 2561 ที่ผา่นมาบริษัท
มีก าลงัการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 61.5 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน และ ก าลงัการผลิตพรีฟอร์มเฉลีย่อยู่ที่ประมาณ  20 
ล้านชิน้ตอ่เดือน 

บริษัท มีกลุ่มเป้าหมายหลกัในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ขวด PET ซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยบริษัทจะจัดจ าหน่าย
สนิค้าโดยตรงให้แก่ลกูค้าซึง่เป็นบริษัทผู้ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์น า้ดื่มบรรจขุวด น า้ผลไม้บรรจขุวด น า้มนัพืช น า้ปลา
และเคร่ืองปรุงรส รวมถึง พรีฟอร์ม ทัง้นี ้บริษัทมีบริการจัดสง่สินค้าให้แก่ลกูค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล 
และ ขยายพืน้ท่ีไปยงัจงัหวดัตา่งๆ โดยเฉพาะในสว่นของพรีฟอร์มที่ได้เร่ิมเปิดตลาดในช่วงไตรมาสสองของปี 61 ซึง่ในการ
จดัสง่สินค้าให้กบัลกูค้า ทางบริษัท ไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย ส าหรับลกูค้าที่มีการสัง่ซือ้สินค้าครบตามจ านวนขัน้ต ่าที่บริษัท
ก าหนดไว้ ส าหรับลกูค้าที่อยูใ่นเขตตา่งจงัหวดั บริษัทจะคิดคา่บริการขนสง่สนิค้าตามคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
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รายได้จากการขายสิน้งวดบัญชี ณ. 31/12/2559

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้มันพืช 
(338.378 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ดื่ม  
(137.941 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ผลไม้ 
(102.060 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ปลาและ
เคร่ืองปรุงรส (58.063 ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้ 
 บริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากลกูค้ากลุม่น า้ผลไม้ กลุม่น า้มนัพืช และกลุม่น า้ดื่ม โดยบริษัทฯ ไมไ่ด้พึง่พากลุม่ลกูค้า   
กลุม่ใดกลุม่หนึง่ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากลกูค้ากลุม่น า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส รวมถึงพรีฟอร์ม ซึง่มีรายละเอียด
ของโครงสร้างรายได้ของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
 

กลุ่มลูกคำ้ 

งบกำรเงนิส ำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที ่

31ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้จากลกูค้ากลุ่มน า้มนัพืช 338.378 53.17 355.772 54.88 355.148 50.74 
รายได้จากลกูค้ากลุ่มน า้ดื่ม 137.941 21.67 132.760 20.48 108.634 15.52 
รายได้จากลกูค้ากลุ่มน า้ผลไม้ 102.060 15.04 105.301 16.24 139.751 19.96 
รายได้จากลกูค้ากลุ่มเคร่ืองปรุงรส
และอื่นๆ 

58.063 9.12 54.391 8.39   75.848 10.84 

รายได้จากลกูค้ากลุ่มพรีฟอร์ม - - - -   20.602 2.94 
           รำยได้จำกกำรขำย 636.442 100 648.224 100 699.983 100 

 
 
   

 
     
    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

53.17% 

21.67% 

15.04% 

9.12% 
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รายได้จากการขายสิน้งวดบัญชี ณ. 31/12/2561

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้มันพืช 
(355.148 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ดื่ม  
(108.634 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ผลไม้ 
(139.751 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ปลาและ
เคร่ืองปรุงรส (75.848 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มพรีฟอร์ม 
(20.602 ล้านบาท)

50.74%

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

16.24%

54.88%
20.48%

8.39%

รายได้จากการขายสิน้งวดบัญชี ณ. 31/12/2560

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้มันพืช 
(355.772 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ดื่ม 
(132.760 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ผลไม้
(105.301 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ปลาและ
เคร่ืองปรุงรส (54.391 ล้านบาท)

15.52% 

19.96% 

10.84% 
2.94% 
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 บริษัท ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) ให้กบั
ลกูค้า โดยลกูค้าจะเป็นผู้น าขวด PET ที่บริษัทผลิตไปบรรจุสินค้าของลกูค้าเอง และ พรีฟอร์ม (Preform) ส าหรับลกูค้าที่
น าไปเป่าขวดเอง 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์  

 บริษัท เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET  โดยบริษัทฯ สามารถผลิตขวด PET ได้
หลากหลายรูปทรงและขนาดบรรจุ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลกูค้า ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีตราสินค้า (Brand) 
เป็นที่รู้จักกันในหลายอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วไป โดยขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ขวด PET ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและ
จ าหนา่ย   เร่ิมตัง้แต ่60 มิลลิลติร ไปจนถึง 6,000 มิลลลิติร ทัง้นี ้วตัถดุิบสว่นใหญ่ที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลติมาจาก
เม็ดพลาสติก (PET Resin)  

บรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ที่บริษัท ผลติให้แก่ลกูค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลกียอ่ยที่แตกต่างกนั
ขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้าที่จะน าไปใช้งาน ซึง่ลกัษณะของบรรจภุณัฑ์ประเภทขวด PET ที่บริษัท ผลติจะมีลกัษณะ
ตา่งๆ กนั เช่น รูปร่าง ขนาด ส ีลกัษณะของวตัถดุิบ คณุสมบตัิเฉพาะของวตัถดุิบ รวมทัง้ฉลากที่ติดกบัขวด PET เป็นต้น 
 ทัง้นี ้กลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ตามลกัษณะการน าขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่  
กลุม่บรรจุภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ผลไม้บรรจุขวด กลุม่ผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้มนัพืช กลุม่ผลิตภณัฑ์ขวด PET 
ส าหรับน า้ดื่มบรรจุขวด กลุม่ผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส และกลุม่พรีฟอร์ม โดยมีรายละเอียด
ส าหรับแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน ้ำผลไม้บรรจุขวด 

   

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ส าหรับน า้ผลไม้บรรจขุวด โดยขวด PET ที่
บริษัทฯ ผลติมีขนาดบรรจตุัง้แต ่200 มิลลลิติร จนถึง 1,000 มิลลลิติร (น า้หนกั 13 กรัม ถึง 56 กรัม) และมีสใีสและสขีาว   
ทบึแสง  ซึง่จะชว่ยเพิ่มอายขุองผลติภณัฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่มทีม่คีวามไวตอ่แสง บริษัทมีรายได้จากการผลติและจ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์ประเภทนี ้คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 15.04 ร้อยละ 16.24 และ ร้อยละ19.96 ของรายได้จากการขายรวมใน ปี 2559 
ปี 2560 และ ปี  2561ตามล าดบั  
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กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้มันพชื 

  

 ขวด PET ส าหรับกลุม่น า้มนัพืชของบริษัท  มีขนาดบรรจุตัง้แต่ 250 มิลลลิิตร จนถึง 5,000 มิลลิลิตร (น า้หนกั 15 
กรัม ถึง 110 กรัม) ลกูค้าหลกัของบริษัท ในกลุม่น า้มนัพืชได้แก่ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “องุ่น” และบริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากัด ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คิง” ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการผลิตและ
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ประเภทนี ้คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 53.17 ร้อยละ 54.88 และร้อยละ 50.74 ของรายได้จากการขายรวม
ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั  

กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ดื่มบรรจุขวด 

 บริษัทเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ส าหรับน า้ดื่มบรรจขุวด โดยขวด PET ที่บริษัท
ผลิตมีขนาดบรรจุตัง้แต่ 350 มิลลิลิตร จนถึง 6,000 มิลลิลติร (น า้หนกั 13 กรัม ถึง 110 กรัม) และมีทัง้ขวดใส และขวดสี
ฟ้าใส ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทนี ้คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 21.67 ร้อยละ 20.48 และ
ร้อยละ 15.52 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั 
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กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส 

 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส โดยขวด 
PET ที่บริษัทผลิตมีขนาดบรรจุตัง้แต่ 60 มิลลิลติร จนถึง 2,000 มิลลิลติร (น า้หนกั 6 กรัม ถึง 67 กรัม) ซึ่งบริษัท มีรายได้
จากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทนี ้คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 9.12 ร้อยละ 8.39 และร้อยละ 10.84 ของรายได้
จากการขายรวมในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ตามล าดบั 

 
กลุ่มผลิตภณัฑ์พรีฟอร์ม (Preform) ส าหรับการเป่าขวด 

  
 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายพรีฟอร์มส าหรับการเป่าขวด  โดยปัจจุบนั บริษัทผลิตพรีฟอร์ม 2 ขนาด คือ 13.5 
และ 31 กรัม และมีทัง้ชนิดขาวใส และ สีฟ้าใส  ซึ่งบริษัทฯ เร่ิมจ าหน่ายพรีฟอร์มในช่วงไตรมาสสองของปี 2561  ท าให้
บริษัทมีรายได้จากการผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ประเภทนี ้ในปี 2561 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.94  ของรายได้จากการ
ขายในปี 2561 
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กระบวนการผลิต 

 

กระบวนการผลิตขวด PET ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอนที่ส าคัญด้วยกนัดังต่อไปนี ้

1.  กระบวนการเตรียมวตัถุดิบ 

เม็ดพลาสติก PET (PET Resin) จะถูกน าเข้าสู่กระบวนการก าจัดความชืน้ โดยอาศัยลมร้อนและสารดูด
ความชืน้ เนื่องจากความชืน้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลกัที่ท าให้ขวด PET ที่ออกจากกระบวนการผลิตนัน้ด้อยคุณภาพจนไม่
สามารถใช้งานได้ 

 

 
 
 
 

                                                    ภาพแสดงเม็ดพลาสติก PET (PET Resin) 
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  ภาพแสดง Process Blowing 

2.   กระบวนการฉีด 

ในกระบวนการนี ้เม็ดพลาสติก PET ที่ผ่านการก าจดัความชืน้แล้วจะถกูล าเลยีงเข้าสูเ่คร่ืองจกัรโดยใช้ระบบทอ่ลม
ดดูเพื่อท าการหลอมเม็ดพลาสติกที่อณุหภมูิ 270-290 องศาเซลเซียสก่อนฉีดพลาสติกเหลวเข้าสูแ่มพ่ิมพ์เพื่อให้ได้ผลลพัธ์
ออกเป็นหลอดพรีฟอร์ม (Preform) โดยเคร่ืองจักรที่ทางบริษัทเลือกใช้ในขัน้ตอนการฉีดพรีฟอร์มนีจ้ะเป็นเคร่ืองระบบ 
ISBM  (Injection Stretch Blow Molding) ซึง่เป็นเคร่ืองฉีดและเป่าขวดที่มีมาตรฐานสงูซึ่งมาจากผู้ผลิตชัน้น าในประเทศ
ญ่ีปุ่ น     โดยในพืน้ที่ผลิตจะมีการติดตัง้ระบบก าจัดความชืน้เพื่อป้องกันปัญหาหลอดพรีฟอร์มด้อยคุณภาพอัน
เนื่องมาจากความชืน้ในอากาศ 

 
ภาพแสดงหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ในแตล่ะขนาดและรูปแบบ 

3.   กระบวนการเป่า 

 หลอดพรีฟอร์มที่ได้จากกระบวนการฉีดจะถกูล าเลยีงผา่นเตาอบ ที่ให้ความร้อนจากหลอด Infrared เพื่อให้
หลอดพรีฟอร์มมีลกัษณะนิ่มเหมือนยาง ก่อนที่จะเข้าสู่แม่พิมพ์เป่าในขัน้ตอนต่อไปที่ติดตัง้อยู่บนเคร่ือง ISBM โดยใน
ขัน้ตอนการเป่าจะมีแท่งโลหะ (Stretch Rod) ท าการกระทุ้ งเพื่อยืดหลอดพรีฟอร์มให้ยาวขึน้ พร้อมกบัใช้ลมแรงดนัสงูใน
การเป่าเพื่อให้ได้เป็นขวดออกมา 
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 4.   กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 

 ในกระบวนการนีข้วด PET ที่ออกจากเคร่ืองจกัรจะเข้าสูข่ัน้ตอนการตรวจสอบ
คณุภาพโดยพนกังานตรวจสอบหน้าเคร่ืองเพื่อคดัขวดที่ไมไ่ด้มาตรฐานออก จากนัน้ขวดที่ผา่น
เกณฑ์คณุภาพจะถกูสง่มาสูข่ึน้ตอนการสวมฉลากบรรจลุงถงุพลาสติก และสง่ตอ่เข้าคลงัสนิค้า
เพื่อการจ าหนา่ยตอ่ไป 

 

 

 

 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 - ไมม่–ี  

 เนื่องจากระบบการผลติของโรงงานเป็นแบบระบบปิด ไมก่่อให้เกิดมลภาวะทางสิง่แวดล้อม   

 
การวิจัยและพัฒนา 

บริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั บริษัท จึงได้วิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท อยา่งต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า รวมทัง้บริษัท ยงัพฒันาระบบมาตรฐานคณุภาพ
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานโดยแบง่การพฒันาในแตล่ะด้าน ดงันี ้

 
 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิต 

ปัจจุบนับริษัท ได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าตามความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตขวด 
PET ที่มีสี เช่น สีฟ้าใส และสีขาวทึบแสง เป็นต้น รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีการพฒันาทัง้กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการแขง่ขนั ลดต้นทนุการผลิต และเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต  

 
 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ 

 บริษัทได้ให้ความส าคญักับการพฒันาระบบการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ลกูค้า บริษัทได้ผา่นการรับรองมาตรฐานด้านการจดัการด้านคณุภาพ ISO 9001:2015 GMP และ HACCP 
จากบริษัท Intertek  Certification Ltd.     รวมทัง้บริษัทยังค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ
อตุสาหกรรมสเีขียว ของกระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่เป็นโครงการท่ีสง่เสริมภาคอตุสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อมและสงัคม  
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โค งส  าง า            า จั  า  

หลักทรัพย์ของบริษัท 
 บริษัท มีทนุจดทะเบียน 135 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและ        

มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 135 ล้านบาท แบง่เป็นจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ 270,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 0.50 บาท  

 
โครงสร้างผู้ถอืหุ้น  
 ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก (ข้อมลูสรุปจากวนัปิดสมดุ ณ วนัท่ี 22 สงิหาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ. วันท่ี 22 สิงหำคม 2561 

จ ำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั 

บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

นายวิสทุธิ            วิทยฐานกรณ์ 

นายธงชยั            ตนัสทุตัต์ 

นางสาวสดุารัตน์  วิทยฐานกรณ์ 

นางปัทมา            ตัง้พิรุฬห์ธรรม 

นายวชัร              วิทยฐานกรณ์ 

นางรัตนา            จนัทร์พิทกัษ์ 

นายคณุา             วิทยฐานกรณ์ 

86,000,000 

30,000,000 

12,100,000 

12,000,000 

6,000,000 

6,000,000 

6,000,000 

6,000,000 

6,000,000 

4,000,000 

31.85 

11.11 

   4.48 

  4.44 

  2.22 

  2.22 

  2.22 

  2.22 

  2.22 

  1.48 



 

 
45 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และหกั
ส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัสภาพคล่อง แผนการ
ลงทนุ และแผนการด าเนินงานของบริษัทตลอดจนเง่ือนไขและข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัทผกูพนัอยู่ ทัง้นีม้ติของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

โครงสร้างการจัดการ 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชดุย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง    คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ผู้จดัการฝ่ายผลิต ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี
และการเงิน 

ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 
และคลงัสินค้า 

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จดัการ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และก าหนดคา่ตอบแทน 

 

ผู้จดัการฝ่าย 
พฒันาธุรกิจ 

ผู้จดัการฝ่ายควบคมุ
คณุภาพและ 

พฒันาผลิตภณัฑ์ 
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คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

  
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 นายธงชัย ตันสุทตัต์ หรือ นายวัชร  วิทยฐานกรณ์ ลงลายมอืชื่อร่วมกับนายวิสุทธิ  วทิยฐานกรณ์ หรือ  

นายวรวุฒ ิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม และประทับตราส าคัญของบริษัท 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น  
1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ 
ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ 
อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกได้  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. รองศาสตราจารย์ประยรู  บญุประเสริฐ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
2. นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวพิกลุ ทกัษิณวราจาร กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 
4.  ดร.ธเนตร นรภมูิพิภชัน์ กรรมการอิสระ 
5. นายธงชยั  ตนัสทุตัต์ กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
6. นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 
7. นายปราโมทย์  สนัติวฒันา กรรมการ 
8. นายวรวฒุ ิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการ 
9. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
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2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์การด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 
แนวทาง แผนการด าเนินงานของบริษัท ตามที่ฝ่ายจดัการจดัท าและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

3. ก ากบัดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ หรือบคุคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ดงักลา่ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และงบประมาณของ
บริษัท  

5. ด าเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเช่ือ ถือได้ 
ตลอดจนดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบตัิงานด้านการ
บริหารความเสีย่ง 

7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการด าเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

8. พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และ
ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

9. ดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

10. พิจารณาเร่ืองตา่งๆ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัทอยา่งเป็นธรรม 
โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้สว่นเสียในสญัญาที่ท ากบับริษัท ทัง้นี ้ส าหรับ
รายการที่ท ากบักรรมการหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการท ารายการนัน้ 

11. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลเป็นลายลกัษณ์อักษร และทบทวน
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท  เพื่อให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุ
รายอยา่งเป็นธรรม 

12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 

13. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการผู้ จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ดงักลา่วเพื่อช่วยดแูลระบบบริหาร และระบบควบคมุภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

14. พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ 
ข้อก าหนด และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 

15. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการได้ตามที่เห็นสมควร และจ าเป็น 
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16. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ตนเองเป็นประจ าทกุปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นัน้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ
อนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจ
มีความขดัแย้ง  ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท  ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่  ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิไว้ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท      ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า  หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต   หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น   บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือ
บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท   บริษัทใหญ่    
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานหรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทาง
การเงิน    ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท านองเดียวกนั     ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของ
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณ
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ภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี 

เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่ นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง   
การเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่น
ค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 รายละเอียดการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี ้

ชื่อ - นามสกุล 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ต าแหน่ง ปี 2561 
1. รองศาสตราจารย์ประยรู บญุประเสริฐ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท 5/5 
2. นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง กรรมการอิสระ 5/5 
3. นางสาวพิกลุ ทกัษิณวราจาร กรรมการอิสระ 4/5 
4. ดร.ธเนตร นรภมูิพิภชัน์ กรรมการอิสระ 5/5 
5. นายธงชยั  ตนัสทุตัต์ กรรมการบริษัท 5/5 
6. นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริษัท 5/5 
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ชื่อ - นามสกุล 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ต าแหน่ง ปี 2561 
7. นายปราโมทย์  สนัติวฒันา กรรมการบริษัท 5/5 
8. นายวรวฒุ ิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการบริษัท 5/5 
9. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริษัท 5/5 

 
นโยบายเก่ียวกับการประชุม 

1. คณะกรรมการพิจารณาก าหนดตารางการประชุมประจ าปีไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  และมีการแจ้งให้
คณะกรรมการทกุทา่นทราบลว่งหน้าตัง้แตต้่นปี เพื่อให้สามารถวางแผนการเข้าประชมุ 

2. กรรมการทกุทา่น ควรจะเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 75%  ของการประชมุทัง้ปี 
 

ในปี 2561 ที่ผา่นมา การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามตารางข้างต้น) ซึง่คิดเป็น 
จ านวนเฉลีย่การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ คิดเป็นร้อยละ 97.78 ของการประชมุทัง้ปี 
 
 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562  คณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาก าหนดตารางการประชมุประจ าปี 2562 โดยมีมติเป็นเอกฉนัท์ในการก าหนดวนัประชมุ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
  
 
 

  

 

 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมปี 2561 

1. นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. รองศาสตราจารย์ ประยรู   บญุประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นางสาวพิกลุ   ทกัษิณวราจาร กรรมการตรวจสอบ 3/4 

      โดย นำงสำวทิพวรรณ อทุยัสำง  เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบทีมี่ควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถือ
ของ งบกำรเงิน และมี นำงลกัขณำ ร่มร่ืนเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และก ำหนดกำรประชมุปีละ 4 ครัง้ 
 
 
 

ครัง้ที่ ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท เวลาประชุม 
1/2562 วนัพธุที่       20      กมุภาพนัธ์        2562 เวลา   16.00  น. 
2/2562 วนัองัคารท่ี    7      พฤษภาคม       2562 เวลา   10.30  น. 
3/2562       วนัพธุที่       24      กรกฎาคม         2562     เวลา   10.30  น. 
4/2562 วนัองัคารท่ี    6      สงิหาคม           2562 เวลา   10.30  น. 
5/2562 วนัองัคารท่ี    5      พฤศจิกายน      2562 เวลา   10.30  น. 
6/2562 วนัองัคารท่ี   10     ธนัวาคม           2562 เวลา   10.30  น. 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบริษัท 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ กรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท    แต่งตัง้บุคคลที่มี
คณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ก าหนด
โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลือของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนด ารงต าแหน่ง
แทน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัท  มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การ
วา่จ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท     ซึง่รายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีนา่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น 

7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter) 

8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือ
การกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท  ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท   มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

      ในการปฏิบตัิงานขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญฝ่าย 

 จดัการ  ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท  ที่เก่ียวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารที่ 

 เห็นวา่เก่ียวข้องและจ าเป็น 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควร และจ าเป็น 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ   
จ านวน   4  ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมปี 2561 
1. นางสาวพิกลุ          ทกัษิณวราจาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 2/2 
2. รองศาสตราจารย์.ประยรู     บญุประเสริฐ กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 2/2 
3. นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 2/2 
4. นายวิสทุธิ              วิทยฐานกรณ์  กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 2/2 
 โดยมี นำงลกัขณำ  ร่มร่ืน เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ก ำหนดกำรประชมุไม่นอ้ยกว่ำปีละ  
 2 ครัง้ 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  สรรหา   และก าหนดคา่ตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี    กรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่   
อีกได้ กรณีที่ต าแหนง่กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทนวา่งลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท  แต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท  
ก าหนด   โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่
เหลอืของกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทนซึง่ตนทดแทน 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทน 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. พิจารณาการก ากับดแูลให้องค์กรมีการด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจ โดยวัตถุประสงค์เพื่อการรักษามาตรฐานและพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็น
วฒันธรรมขององค์กร และสือ่สารไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัท เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

2. ทบทวนหลกัการ การก ากบัดแูลกิจการ ข้อบงัคบั จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังานของบริษัท ให้
เป็นปัจจุบนัสม ่าเสมอ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชาสมัพนัธ์การก ากับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผย
ข้อมลูสารสนเทศของบริษัท ให้กบัสาธารณชนในวงกว้าง 

4. พิจารณาและคดัเลือกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัท โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาอย่างมีความเหมาะสมและมีความโปร่งใส เพื่อ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาอนมุตัิ  

5. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจดัท ารายงานของ
คณะกรรมการสรรหา  เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท   ซึ่งมีการลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการ   สรรหา 

6. พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินให้แก่
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการโดยวตัถปุระสงค์เพื่อให้มีวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
สมเหตสุมผลเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายวมิล วงษ์จนัทร์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายธงชยั ตนัสทุตัต์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นางลกัขณา ร่มร่ืน กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

  โดยมี นำงสำวฐิติกำนต์  สง่ำเนตรเพชร เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ก ำหนดให้มีกำรประชุมไม่น้อยกว่ำปีละ 1 คร้ัง 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกได้ กรณีที่ต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งวา่งลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดย
บคุคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตน
ทดแทน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกรอบบริหารความเสี่ยง เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท   พิจารณา
อนมุตัิ 

2. วางแผนการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถติดตาม ประเมินผล 
และควบคมุดแูลปริมาณความเสีย่งของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได้ 

3. พิจารณาอนมุตัิการใช้เคร่ืองมือในการประเมินความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมกับนโยบายการบริหารความ
เสีย่ง 

4. ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพอยูส่ม ่าเสมอ 
5. ดแูลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสีย่ง 
6. สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบและต่อคณะกรรมการบริษัท  เก่ียวกบัสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และ

แนวทางในการบริหารจดัการความเสีย่งเหลา่นัน้ 
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คณะกรรมการบริหาร 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

                   โดยมี นำงสำวฐิติกำนต์   สง่ำเนตรเพชร  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร ก ำหนดให้มีกำรประชุมทุกเดือน 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระนัน้  อาจ
ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ กรณีที่ต าแหนง่กรรมการบริหารวา่งลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท  แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมี
จ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพี ยงวาระที่
เหลอืของกรรมการบริหารซึง่ตนทดแทน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหาร ดงันี ้

1. บริหาร และด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการบริหาร 
และด าเนินกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง    หรือแผนการด าเนินงาน ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์การด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงานของบริษัทฯให้
สอดคล้องและเหมาะสมตอ่สภาวะเศรษฐกิจและการแขง่ขนั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัท ที่ได้รับอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. มีอ านาจอนมุตัิและด าเนินการวงเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท 

5. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม 
1. นายธงชยั ตนัสทุตัต์ ประธานกรรมการบริหาร 12/12 
2. นายวมิล วงษ์จนัทร์ กรรมการบริหาร 12/12 
3. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร 9/12 
4. นางลกัขณา ร่มร่ืน กรรมการบริหาร 12/12 
5. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์ กรรมการบริหาร 12/12 
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 ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด 

หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจ
มีความขดัแย้ง    ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไข
การค้าปกติ 

เลขานุการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2556  เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท  และในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2560 ได้มีมติแตง่ตัง้  นางสาวฐิติกานต์   สง่าเนตรเพชร เป็นเลขานกุารบริษัทแทนเลขานกุารบริษัททา่นเดิมที่ลาออก 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

1. ดแูลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการ  
บริษัท จะต้องทราบ 

2. ปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และการประชุมผู้ ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น และดูแล
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของที่ประชมุดงักลา่ว 

3. จดัท าและเก็บเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

1) ทะเบียนกรรมการ 

2) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

3) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 

ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายธงชยั ตนัสทุตัต์ กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวมิล วงษ์จนัทร์ ผู้จดัการฝ่ายผลติ 
3. นางลกัขณา ร่มร่ืน ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์ ผู้จดัการฝ่ายธุรการและคลงัสนิค้า 
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ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
5. นายพิรุณ              เอือ้อจัจิมากลุ ผู้จดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพและพฒันาผลติภณัฑ์ 
6.นายสมชยั             ลมิป์พงศ์สวสัดิ ์ ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
7.นายวชัร                วิทยฐานกรณ์ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่
ของกรรมการผู้จดัการ ดงันี ้

1. ดแูล บริหารงาน ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัท และให้
เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. จดัท าวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์การด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงานของบริษัท  เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

3. ก าหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจดัการ การบริหารของบริษัท ให้สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินงาน
ของบริษัท และสภาพการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม 

4. มีอ านาจอนุมตัิและด าเนินการวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท และมีอ านาจอนมุตัิและด าเนินการเกินกว่าวงเงินที่
ก าหนดได้เฉพาะคา่ใช้จ่ายในการบริหาร เช่น เงินเดือน สวสัดิการ คา่ลว่งเวลา และโบนสั เป็นต้น คา่ธรรมเนียม 
และภาษีอากรทกุประเภท คา่ใช้จ่ายสาธารณปูโภค ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัซือ้วตัถดุิบ และค่าใช้จ่าย
ตามสญัญาที่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท แล้ว 

5. มีอ านาจว่าจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับพนกังานในระดบัท่ีต ่ากว่า
กรรมการผู้จดัการ โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนได้ 

6. มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่เก่ียวกับการปฏิบตัิงานของบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท  

7. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่เป็นเง่ือนไขปกติการค้า เช่น การซือ้ขายสินค้าตามราคาตลาด 
และให้เง่ือนไขทางการค้าเหมือนลกูค้าทัว่ไป ทัง้นี ้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

8. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการผู้จดัการ และ/หรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนมุตัิรายการท่ีตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ 
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ปัจจุบนักรรมการผู้จัดการของบริษัท มิได้ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นแต่อย่างใด  มุ่งเน้นการบริหาร
จดัการองค์กรให้สามารถด าเนินธุรกิจตาม วิสยัทศัน์ พนัธกิจขององค์กร ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 ในการคดัเลือกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่ด ารงต าแหน่งใน
ขณะนัน้จะร่วมกันพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยจะพิจารณาคุณสมบตัิของบคุคลดงักลา่วให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ และแผนงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้บคุคลดงักล่าวจะต้องมีคณุสมบตัิเหมาะสมทัง้ในด้านความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ การอุทิศเวลา รวมทัง้บุคคลที่จะได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่
เก่ียวข้อง    โดยการแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ที่ประชมุ   ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

  

 

 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 รายละเอียดคา่ตอบแทนที่กรรมการได้รับส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และส าหรับปี 2560  สิน้สดุ
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  และส าหรับปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

     หน่วย: บำท 

ชื่อ – นามสกุล 
งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 60 งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 61 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม รวม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม รวม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม รวม 

1. รศ. ประยรู        บุญประเสริฐ 700,000 40,000 740,000 700,000 40,000 740,000 700,000 48,000 748,000 

2. นางสาวทิพวรรณ    อทุยัสาง 460,000 40,000 500,000 460,000 40,000 500,000 460,000 48,000 508,000 

3. นางสาวพิกลุ     ทกัษิณวราจาร 460,000 40,000 500,000 460,000 32,000 492,000 460,000 38,000 498,000 

4. นายธเนตร        นรภมูิพิภชัน์ 460,000 40,000 500,000 460,000 40,000 500,000 460,000 48,000 508,000 

5. นายธงชยั          ตนัสทุตัต์ 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 

6. นายวิสทุธิ         วิทยฐานกรณ์ 196,000 32,000 228,000 196,000 40,000 236,000 196,000 48,000 244,000 

7. นายปราโมทย์   สนัติวฒันา 196,000 32,000 228,000 196,000 40,000 236,000 196,000 48,000 244,000 
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ชื่อ – นามสกุล 
งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 60 งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 61 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม รวม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม รวม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม รวม 

8. นายวรวฒุิ         ตัง้พิรุฬห์ธรรม 196,000 32,000 228,000 196,000 40,000 236,000 196,000 48,000 244,000 

9. นายวชัร            วิทยฐานกรณ์ 156,000 24,000 180,000 196,000 40,000 236,000 116,000 8,000 124,000 

D & O Liability  Insurance 220,880 - 220,880 210,840 - 210,840 190,760 - 190,760 

รวมท้ังส้ิน 3,144,880 280,000 3,424,880 3,174,840 312,000 3,486,840 3,074,760 334,000 3,408,760 

 
 

         เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ าแนกตามประเภทของกรรมการ ดังนี ้

 

ประเภทกรรมการ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาท) 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 

กรรมการอิสระ 2,080,000 180,000 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร     588,000 144,000 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร     216,000      8,000 
    
 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตวัเงินแล้ว   บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ 
การประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู โดยในปี 2562 เบีย้ประกนัเป็นจ านวนเงิน 190,760 บาท 

 ในสว่นของคณะกรรมกำรชดุย่อย “ไม่ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทน” 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท  ซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท) และ
ผู้บริหารของบริษัท ที่ไมใ่ช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนและโบนสัสามารถสรุปได้ดงันี ้

 งวดปีสิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 
จ านวน (คน) 4 5 7 

คา่ตอบแทน (บาท) 9,335,801 7,739,200 9,342,100 
 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัท ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 21 สงิหาคม 2556 

 
ยอดสะสมกองทนุ 

ส ารองเลีย้งชีพ (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

2,165,912 2,335,732 2,312,034 
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สิทธิของผู้ ถือหุ้น

การปฏิบัตต่ิอ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทยีม

บทบาทของ

ผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผย
ข้อมูลด้วย

ความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

หลักการก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการมาใช้เป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท   โดยที่
ผ่านมาบริษัทยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งในส่วนของ 
CG Code 2560  อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบท
ขององค์กรต่อไป  

 

 

 

 

 
 

 

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทให้ความส าคญัต่อสิทธิผู้ ถือหุ้น      บริษัทจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้
ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีสว่นแบง่ในก าไรของกิจการ การได้รับขา่วสารข้อมลูอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และเร่ืองที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่ม
ทนุ และ การอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

 บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง 
ดงันี ้

 บริษัท จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการลว่งหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั หรือตามระยะเวลาที่กฎหมาย และประกาศตา่งๆ ก าหนด ซึ่งหนงัสอืเชิญประชมุจะระบถุึงวนั เวลา 
สถานที่ ข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุล
ประกอบในแต่ละวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวง
พาณิชย์ก าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระ  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้เข้าประชุมผู้ ถือหุ้นแทน
ได้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น   ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลส าคัญ
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เก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการลว่งหน้าก่อน
การประชมุ 

 ก่อนด าเนินการประชุม   บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบั
คะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมลูตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจดัสรร
เวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัท โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่
เก่ียวข้องร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซกัถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

 ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตัง้กรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละ
รายการ 

 ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมที่ถกูต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบถุึงขัน้ตอน
การลงคะแนน ค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระทัง้คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
งดออกเสียง รวมทัง้จะบนัทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้ง
รายงานสรุปผลการลงมติที่เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชุมหรืออย่างช้าภายใน
เวลา 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป และจะจดัสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 
วนั และเผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทจะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร รวมทัง้ผู้
ถือหุ้นชาวตา่งชาติ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินการดงันี ้

 บริษัทจะจัดท าหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษทัง้ฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ภาษาไทย 

 บริษัทจะด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุม และจะไม่เ พิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ลว่งหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการได้ โดยสง่ข้อมลูของ
บคุคลที่เสนอช่ือพร้อมหนงัสอืยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทภายใต้หลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด  

 บริษัทจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ     โดยจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้น เพื่อน ามาคิดคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น และบริษัทจะจัดเก็บบตัรลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 
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 บริษัทให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบับริษัทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา   แก่ผู้ ถือ
หุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายป้องกนักรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ ผู้ ถือ
หุ้นในทางมิชอบ 

 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนัน้ๆ 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทให้ความส าคญัต่อสทิธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง เช่น ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุ 
เจ้าหนี ้และชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่ รวมทัง้กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบญัชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทจะ
ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นีอ้ยา่งเป็นธรรม  โดยบริษัทเช่ือวา่ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จะช่วยสง่เสริม 
ให้บริษัทสามารถเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 

ผู้ถอืหุ้น 

1. บริษัทมีหน้าที่สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอน
หุ้น การมีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออก
เสยีงใน  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 
เช่น  การจดัสรรเงินปันผล  การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ  การลดทนุหรือเพิ่มทนุ  และ
การอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

2. บริษัทมีหน้าที่สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเร่ืองตา่งๆ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เช่น สทิธิในการ
เสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและสทิธิในการแสดงความเห็นและสอบถามค าถามต่างๆ ที่เก่ียวเนื่อง
กบัวาระการประชมุ เป็นต้น 

3. บริษัทมีหน้าที่งดเว้นการกระท าอนัเป็นการละเมิด หรือลดิรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  เช่น ไมส่ง่ข้อมลูหรือเอกสารที่
ส าคญัก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น และการเพิ่มวาระที่ส าคญัหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้า เป็นต้น 

พนักงาน 

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม  โดยอ้างอิงจากผลการท างานของพนกังาน  ซึ่งบริษัทจะ
วดัผลการด าเนินงานของพนกังานอยา่งเป็นธรรมตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

2. บริษัทมีนโยบายที่จะพฒันาบุคลากรของบริษัท   โดยบริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร 
รวมทัง้บริษัทได้สง่พนกังานและผู้บริหารไปอบรมกบัหนว่ยงานภายนอกในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการท างาน 
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3. บริษัทมีหน้าที่ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้ถกูสขุลกัษณะ เอือ้ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน 

4. บริษัทมีหน้าที่รักษาความเป็นสว่นตวัของพนกังาน โดยบริษัทจะไมน่ าข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน เช่น เงินเดือน 
ประวตัิการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก เว้นแตบ่ริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว  ตาม
ข้อบงัคบั และกฎหมาย 

ลูกค้า 

1. บริษัทมีหน้าที่สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีและความร่วมมือกบัลกูค้าในระยะยาวโดยยึดหลกัการด าเนินงานด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริต 

2. บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจสูงสดุแก่ลกูค้า โดยบริษัทจะให้บริการและสินค้าที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ตามข้อก าหนดที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า รวมทัง้ปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ข้อตกลงที่มีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด 

คู่ ค้าและเจ้าหนี ้

1. บริษัทค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความซื่อสตัย์ในการด าเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทจะปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

2. บริษัทจะรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตใน
การค้ากบัคูค้่า 

คู่แข่งทางการค้า 

1. บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

2. บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลกักฎหมาย และยึดถือหลกัการปฏิบตัิที่ดี ซึ่งบริษัทจะไม่ท าลาย
ช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหา ใส่ร้ายโดยปราศจากมลูความจริง หรือการกระท าอื่นใดที่ไมเ่ป็น
ธรรมตอ่การแขง่ขนั 

หน่วยงานราชการ 

1.  บริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อบงัคบั และกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท 

2.  บริษัทให้ความส าคญักับความโปร่งใส และความซื่อสตัย์สจุริตในการติดต่อท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ และ
หน่วยงานรัฐ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกบัเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ กบับริษัท 
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สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

1. บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้
สง่เสริมการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของสงัคมและชุมชน โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม
ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด  

 นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทหรือร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทโดยสามารถสง่เร่ืองร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายงัส านกังานเลขานกุารบริษัท  ตามที่อยู่บริษัทหรือ
ทางอีเมล์ thitikan@prodigy.co.th   ทัง้นี ้ข้อมูลเร่ืองร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะ
ด าเนินการสัง่ตรวจสอบข้อมลู และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่มีสว่นได้
เสียได้รับข้อมูลที่มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเช่ือถือ โดยบริษัทจะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ 

 บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัตอ่สาธารณะชน เช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายด้านการ
บริหารความเสีย่ง รวมถึงวิธีการจดัการด้านความเสีย่งตา่งๆ การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้ สอบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมกา รและ
ผู้บริหาร เป็นต้น 

 โดยในปัจจุบนัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และประชาชนทัว่ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมลูของ
บริษัทได้ที่ นางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร ติดตอ่โทร (034) 332611-2 หรือที่อีเมล ์ir@prodigy.co.th 

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
โดยรวม 

        โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ท าหน้าที่
พิจารณาในเร่ืองส าคญัที่เก่ียวเนื่องกบัการบริหารงานของบริษัท  ทัง้นี ้กรรมการทกุคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นใน

mailto:ir@prodigy.co.th
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ที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่าง
ถกูต้อง มีประสทิธิภาพ และโปร่งใส 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ
จ านวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดและไม่น้อย
กวา่ 3 ทา่น ทัง้นี ้กรรมการทกุรายของบริษัท  ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่  กจ. 
8/2553 เร่ือง  การก าหนดลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง     

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงาน เช่น วิสยัทศัน์
และภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากบั ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายจดัการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้
วิจารณญาณ และความรอบคอบในการตดัสินใจ และปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์สจุริต เพื่อ
ประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจ าทุกปี  เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานในปีที่ผา่นมา  และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจน โดยค่าตอบแทนดงักลา่วต้องได้รับการ
อนมุตัิจากการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี (Annual General Meeting (AGM) ทกุปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ด้วย  ซึ่งต้องพิจารณาตาม
ความสามารถของบริษัทประกอบด้วย การก าหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารได้ก าหนดให้มีความเช่ือมโยงกบัผลงานของบริษัท 
และการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 เพื่อให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการ
และผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร       เพื่อพัฒนาศกัยภาพให้พร้อมปฏิบตัิหน้าที่และ
สอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กร 
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 ในปีที่ผ่ำนมำมีกรรมกำรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือพัฒนำศักยภำพ ดังน้ี 

 -  คณุวชัร   วิทยฐานกรณ์   เข้าร่วม “โครงการอบรมหลกัสตูรการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุ  

               (Feasibility Study) ของ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” 

 -  คณุวชัร   วิทยฐานกรณ์  เข้ารับการอบรม หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 12 ปี 2561 กบัสถาบนัวิทยาการ 

               พลงังาน 

 -  คณุวรวฒุิ  ตัง้พิรุฬห์ธรรม เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program รุ่นท่ี  

               4/2561  (BNCP) ของ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ 

 บริษัทมีหลกัสตูรปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่  โดยการจดัโปรแกรมการเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต 
จดัท าคู่มือกรรมการ เพื่อให้ค าแนะน าเก่ียวกบับริษัท เช่น วิสยัทศัน์  พนัธกิจ ตลอดจนข้อบงัคบับริษัท กฎหมายต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงกรอบการท างาน ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุตา่งๆ  

การประชุมคณะกรรมการ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความส าคญัเร่ืองการติดตามและการรับรองผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารน าไปพิจารณาและด าเนินการให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัท ตอ่ไป ตลอดจนการรายงานความเสีย่งในการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคญั  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครัง้จะมีเลขานกุารคณะกรรมการเป็นผู้จดัท าวาระต่างๆ ของการประชุมและ
ด าเนินการจดัสง่เอกสารการประชมุให้คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการประชุม รวมถึงการบนัทกึการ
ประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนัน้ บริษัทได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงาน
ดงักลา่วให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลตามความเหมาะสมและมีการจดัเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

 ในปีที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำทบทวน วิสยัทศัน์ ภำรกิจ ของบริษัท และ กลยุทธ์ของบริษัท 
เพื่อให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจและสถำนกำรณ์  ซ่ึงจำกกำรพิจำรณำทบทวนในเร่ืองที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น  ทำง
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ กลยทุธ์ของบริษัท ยงัเป็นส่ิงทีเ่หมำะสมอยู่ในสภำวะปัจจุบนั 
 

 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทมีนโยบายป้องกนักรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ ถือหุ้น
ในทางมิชอบดงันี ้

1) บริษัทก าหนดให้มีการป้องกนัการน าข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยก าหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมลูห้ามน าข้อมลูไป
เปิดเผยยงัหนว่ยงานหรือบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง 
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2) ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้รับทราบข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัและข้อมลูทางการเงินของบริษัทท่ีมีผลตอ่การ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วก่อนทีจ่ะเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยการ
ก าหนดห้ามผู้บริหารท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูที่
เป็นสาระส าคญัจะเปิดเผยสูส่าธารณชน  

3) เมื่อหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร  ทัง้นีจ้ านวนหลกัทรัพย์ที่ผู้บริหารต้องรายงานนัน้ จะต้องนบัรวมการถือ
ของผู้บริหาร  คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่วา่จะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึง่เมื่อพิจารณา
ถึงที่สดุแล้ว พบว่า ที่ แท้จริง ผู้บริหาร คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะเป็นผู้มีกรรสิทธ์ิในหลกัทรัพย์นัน้ 
เช่น การถือโดยบคุคลอื่นในลกัษณะ อ าพราง (Nominee) หรือการถือผา่นกองทนุสว่นบคุคล เป็นต้น  

 

4) บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้ แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสยีหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วย
วาจา การตกัเตือนเป็นอกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก 
ปลดออกหรือให้ออก ทัง้นี ้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท า และความร้ายแรงของความผิด
นัน้ๆ 
 

นโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท  เพื่อป้องกนัการเกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และเพื่อให้แนใ่จได้วา่การท ารายการระหวา่งกนัเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัท ดงันี  ้

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะจดัท ารายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเองและบคุคลที่เก่ียวข้องให้แก่บริษัท 
2. เมื่อบริษัท มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน รายการที่เ ก่ียวโยงกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลง
ทางการค้าที่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิในหลกัการแล้ว   ทัง้นี ้บริษัทจะ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

3. ในการพิจารณาการท ารายการเก่ียวโยงกัน บริษัทอาจแต่งตัง้ผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (แล้วแตก่รณี) เพื่อให้ความเห็นในการท ารายการเก่ียวโยงที่ส าคญั  

4. การท ารายการระหวา่งกนักบับริษัท ต้องก าหนดราคา และเง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s 
Length Basis) ซึง่ต้องเป็นธรรม สมเหตสุมผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

5. ผู้มีสว่นได้เสยีกบัการท ารายการเก่ียวโยงจะไมส่ามารถอนมุตัิและออกเสยีงลงมติในเร่ืองดังกลา่วได้ 
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หมำยเหตุ     ในปี 2561 จดัตัง้ฝ่ายพฒันาธุรกิจเพิ่มขึน้อีก 1 ฝ่าย 
 

บุคลากร 
จ านวนบุคลากร 
 พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ (ไมร่วมผู้บริหาร) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 330 คน และ 320  คน ตามล าดบั ซึง่แบง่เป็นสายงานได้ดงัตอ่ไปนี ้

          
 
 
 
 
คาตอบแทนพนักงาน  

 คา่ตอบแทนพนกังานของบริษัทฯ (ไมร่วมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดงันี ้

ประเภท 

ผลตอบแทนของพนักงาน (บาท) 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวนัที่ 31 ธ.ค. 60 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวนัที่ 31 ธ.ค. 61 

เงินเดือนพนกังาน 66,154,114 70,368,235 

โบนสัพนกังาน 11,526,302 9,340,941 

รวมเงนิเดือนและโบนัสพนักงาน 77,680,116 79,709,176 

คา่สทิธิประโยชน์พนกังาน 1,949,364 2,156,999 

รวมค่าตอบแทนพนักงาน 79,629,480 81,866,175 

 

พนักงานของบริษัท ไม่ได้จัดตัง้สหภาพพนักงาน แต่ได้จัดให้มีการเลือกตัง้ตัวแทนพนักงาน  เพื่อเป็น
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานทัง้บริษัท เป็นผู้ เลือกตวัแทนพนกังานที่ลงสมคัร ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกให้เป็นตวัแทนพนกังานจะมีวาระการด ารง

สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

พนกังานฝ่ายการผลิต 257 245 

พนกังานฝ่ายธุรการและคลงัสินค้า 48 49 

พนกังานฝ่ายบญัช ี 4 4 

พนกังานฝ่ายการตลาด 5 5 

พนกังานฝ่ายควบคมุคณุภาพและพฒันาสินค้า 16 16 

หนกังานฝ่ายพฒันาธุรกิจ - 1 

รวม 330 320 
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ต าแหน่งในระยะเวลา 2 ปี  โดยบริษัท   มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเป็นธรรม และถกูต้องตามกฎหมาย 
ท าให้บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัพนกังาน  

 

  

 

 

ข้อพิพาทแรงงาน 

 -ไมม่ี- 
 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรบคุคล เนื่องจากทรัพยากรบคุคลที่มี
คณุภาพถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้บริษัทประสบความส าเร็จในการด าเนินงานมาถึงทกุ
วนันี ้  โดยบริษัทมุ่งเน้นพฒันาทกัษะด้านการบริหาร การจดัการ การบริการ วิศวกรรม 
และการท างานเป็นทีม ที่ผ่านมาบริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรม การสมัมนาโดยวิทยากรที่
มีความรู้ความสามารถจากทัง้ภายในและภายนอกบริษัท  

 ในปี 2561 ที่ผา่นมา บริษัทได้จดัการฝึกอบรมทัง้ในรูปแบบภายในองค์กร และ 
ภายนอกองค์กร  เพื่อเป็นการเพิ่มเสริมองค์ความรู้ พฒันาศกัยภาพ รวมถึงการเรียนรู้

ในด้านนวตักรรม เพื่อให้กบับคุลากรสามารถน าความรู้
ผนวกกบัความสามารถของตนเอง สร้างสรรค์
ผลงานและเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน ให้
เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม 

ในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรระดับบริหารให้เข้ารับการ
อบรม เพื่อพฒันาและเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงานใน

หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และต่อองค์กร  โดยในปีที่ผา่นมามีบคุลากรในทกุระดบัได้เข้ารับการอบรมและพฒันาความรู้ใน
หลกัสตูรตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  
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    80.24% 

 ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานด้านการพฒันาบุคลากร 

        จ านวนพนักงานทีเ่ข้าฝึกอบรม 6 ช่ัวโมง 
 

 
 
 

 
 
 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานธุรกิจอย่างโปร่งใส และด้วยความซื่อสัตย์  เนื่องจากการ
คอร์รัปชั่นเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ บริษัทประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและได้รับอนมุตัิการเข้าร่วมโครงการมื่อ วนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 แล้วนัน้  บริษัทจึงได้ก าหนด
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิและพฒันาไปสูอ่งค์กรที่ยัง่ยืน  ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนมุตัินโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23 กุมภาพันธ์ 2560  และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติเห็นควรอนมุตัิปรับปรุงนโยบายฯ เพื่อ
ประกาศให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น ร่วมถือปฏิบตัิตามนโยบายฯ  และเม่ือวันที่ 
17 พฤษภำคม 2561 บริษัทได้รับกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกของแนว
ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
 

 
 

   จ านวนพนกังานท่ีเข้าฝึกอบรม 
6 ชัว่โมง ในปี 2561 
คิดเป็น 80.24% 

ของจ านวนพนกังานทัง้หมด 

2559 
 2560  2561 

56.14% 62.57% 
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
(Anti-Corruption Policy) 

 
 ด้วยความมุ่งมั่น ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  เป็นธรรม  ให้
ความส าคญักับหลกัการ การก ากับดูแลกิจการที่ดี  รับผิดชอบและระมดัระวงั
ภายใต้กฎหมาย  ระเบียบข้อบงัคบั และ มาตรฐานที่เก่ียวข้อง บริษัท พรอดดิจิ 
จ ากดั (มหาชน) 

“บริษัท” จึงได้ก าหนดนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption 
Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิและพฒันาไปสูอ่งค์กรที่ยัง่ยืนตอ่ไป 
 
 
 

 วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
นโยบายนีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อ 
1.1 แสดงถึงทิศทาง และ กรอบการด าเนินการของบริษัทเก่ียวกับการต่อต้าน และ ป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่นตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี อันเป็นที่ยอมรับ ว่าเหมาะสมส าหรับการปรับใช้ให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 

1.2 เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และ ความร่วมมือของ กรรมการ  ผู้บริหาร  พนกังาน และ ผู้ เก่ียวข้อง
กบันโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิ  เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจดัการท่ีดีมีประสทิธิภาพ  มีจรรยาบรรณ และ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
ดงันัน้  พนกังานควรท าความเข้าใจในเนือ้หาของนโยบายฉบบันี ้และปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้อง 
“บริษัท” จะพิจารณาลงโทษพนกังานท่ีฝ่าฝืนนโยบายและท าให้เกิดความเสยีหายตอ่ “บริษัท” 

1.3 บริษัทมีค านิยมทีจ่ะไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมกบัการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และให้ความร่วมมือกบัองค์กรอื่นๆ 
ในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
 

2. นิยาม "คอร์รัปชั่นและสนิบน"  
      “คอร์รัปชั่น” หมายถงึ การใช้อ านาจหรือหน้าที่โดยทจุริตเพื่อประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอื่น  รวมถึง
การติดสนิบน การกรรโชก  การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกนั การยกัยอกเงิน การ
ฟอกเงิน และการกระท าอื่น ๆ  ที่มีลกัษณะคล้ายกนั 
        “สินบน” หมายถงึ การกระท าในรูปแบบใด ๆ ที่เป็น การเสนอ การให้สญัญา การมอบให้ การยอมรับ 
การเรียกร้องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ ในลกัษณะที่เป็นกำรจูงใจใหมี้กำรปฏิบติัใด ๆ  ที่ขดั
ตอ่กฎหมายหรือขดัตอ่หน้าที่ความรับผิดชอบ 
        ผลประโยชน์ในรูปแบบตา่งๆ ให้รวมถงึของขวญั บริการ เงินสด หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจให้โดยตรง 
หรือผา่นบคุคลอื่น หรือเพื่อบคุคลอื่นด้วย 
        การจงูใจให้มกีารปฏิบตัิใดๆ ให้รวมถงึการกระท าตอ่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนด้วย 
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2.1 รูปแบบการคอร์รัปชั่น และสนิบนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 การช่วยเหลือทางการเมือง 

การชว่ยเหลอืทางการเมืองที่สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนดให้สามารถกระท า โดยต้อง
ปฏิบตัิอยา่งโปร่งใสและมีการเปิดเผยอยา่งเหมาะสม    และได้รับความเห็นชอบในหลกัการ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะผู้บริหารบริษัท 

2.1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล 
การบริจาคเพื่อการกศุลถือเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กรของบริษัท  เพื่อช่วยเหลอืผู้ ด้อย 
โอกาสในสงัคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ หรือเพื่อการ
สง่เสริมคณุภาพชีวิตอยา่งถ้วนหน้า  ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ทัง้นี ้การบริจาคเพื่อการกศุล 
ดงักลา่วต้อง ได้รับอนุมัติ ตามกระบวนการท่ีบริษัทก าหนดและกระท าอย่างโปร่งใส พร้อมกบั
มีวตัถปุระสงค์ของการบริจาคอยา่งชดัเจน  และจะต้องไมม่ีการบริจาคใด ๆ ที่ท าขึน้เพื่อบงัหน้า
หลบเลีย่งการคอร์รัปชัน่และสนิบน 
 

2.1.3 การให้เงนิสนับสนุน 
การให้เงินสนบัสนนุโดยทัว่ไปแล้ว จะท าเพื่อสง่เสริมภาพลกัษณ์หรือช่ือเสยีงขององค์กร ซึง่ปกติ
มักกระท าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การพิจาณา
ตดัสินใจที่โปร่งใส มีการท าสญัญาหรือมีหลกัฐานการให้เงินอย่างถกูต้อง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติ
ตามกระบวนการที่บริษัทก าหนดและจะต้องไม่มีการให้เงินสนบัสนนุใด ๆ ที่ท าขึน้เพื่อบงัหน้า
หลบเลีย่งการคอร์รัปชัน่และสนิบน 

2.1.4 ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาจน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น 
ดงันัน้ กรรมการและพนกังานทกุคน จะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญหรือการบริการต้อนรับ 

ที่ตระหนกัได้โดยทัว่ไปว่ามีการหวงัผลที่จะน าไปสูก่ารคอร์รัปชัน่ อยา่งไรก็ดี หากการรับหรือให้
ของขวญัหรือการบริการต้อนรับ ไม่ได้มีข้อผกูมดัหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สกึว่าต้องมีการ
ตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชัน่ และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบตัิเป็นปกติ ก็เป็นสิง่
ที่กระท าได้หากสอดคล้องตามเกณฑ์และจรรยาบรรณที่บริษัทก าหนด    หากอยูใ่นสถานการณ์
ที่ ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวในขณะนัน้  ผู้ รับต้องแจ้ง
ผู้บงัคบับญัชาทนัที 

3. มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและสินบน 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะน ามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และสนิบนไปใช้ โดยมาตรการ
นีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารให้แก่กรรมการและพนกังานทกุคน ตลอดจน
บคุคลภายนอกทราบอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อปลกูฝังวฒันธรรมไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่และสนิบนโดยเด็ดขาด 
              กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และให้มีการสอบทานการปฏิบัติ ตามนโยบาย
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ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการ  
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงธุรกิจ  ระเบียบ ข้อบงัคบั และ ข้อก าหนดของกฎหมาย  

 
         4. ขอบเขตการบังคับใช้ 

       นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใช้กบั กรรมการ  ผู้บริหาร และ พนกังานของ “บริษัท” โดยมีค านิยาม ดงันี ้
4.1 กรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการของบริษัท ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
4.2 คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ  ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

4.3 พนกังานของ “บริษัท” ได้แก่พนกังานทกุต าแหนง่ และทกุระดบั  ซึง่รวมถึงผู้จดัการ ผู้บริหาร 
     ระดบัสงู  ที่ปรึกษา  ทัง้ที่เป็นพนกังานประจ า และ พนกังานชัว่คราว 
 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบก าหนดนโยบายและก ากับดแูล  ให้บริษัทมีระบบที่      

สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคมุภายในของ ระบบงานตา่งๆ ในบริษัท   ให้มีการปฏิบตัิ
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการคอร์รัปชั่นรวมถึง รายงานผลการสอบสวนการคอร์รัปชั่นต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

5.3 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดระบบและให้การสง่เสริม
และสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่  รวมทัง้สื่อสารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียว ข้องทกุฝ่าย  
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ  เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจระเบียบ  ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 

5.4 ผู้ตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานวา่เป็นไป
อย่างถูกต้อง  ตรงตามนโยบาย  แนวปฏิบตัิอ านาจด าเนินการ  ระเบียบปฏิบัติ  กฎหมาย  และ
ข้อก าหนดของหนว่ยงานก ากบัดแูล  เพื่อให้มัน่ใจวา่มีระบบควบคมุที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ตอ่ความเสีย่งด้านการคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้  และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.5 พนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบันโยบายนี ้      กรณีมีข้อสงสยัหรือพบเห็นการ
ฝ่าฝืนนโยบายนีจ้ะต้องรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาหรือผา่นช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว้ 

 
6. นโยบายและแนวทางการปฏิบัต ิ

       6.1 บททั่วไป 
                      6.1.1 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  
      และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  และไมด่ าเนินการเรียกร้อง หรือ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้อง 
      ในการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  โดยให้ครอบคลมุถึงทกุ 
      หนว่ยงานและทกุหนว่ยงานภายนอกหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานเอกชน 
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6.1.2 พนกังานไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้อง
กบับริษัท  ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือ บคุคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างหากมีข้อสงสยัหรือ ข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา  
หรือ บุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่ รับผิดชอบเก่ียวกับ การติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผา่นช่องทางที่ก าหนดไว้  

6.1.3  ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  ซึง่ต้องได้รับการ 
พิจารณาลงโทษ  ทางวินยัตามที่บริษัทก าหนดไว้ ซึ่งอาจร่วมถึงการการเลิกจ้างการให้
ชดเชยความเสยีหายและทาทางแพง่ หรือ ทางอาญา 

6.1.4  บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองการคอร์รัปชั่นที่
เก่ียวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบ 

6.1.5  บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่วา่การคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งที่ยอมรับ
ไมไ่ด้ทัง้การท าธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

                    6.2  บริษัท  บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                 6.2.1    บริษัทจะจดัให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ กบับคุคลอื่นท่ีต้องปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 
      หรืออาจ เกิดผลกระทบตอ่บริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้าน 
      คอร์รัปชัน่ 

6.3 การประเมินความเสี่ยงผู้บริหารของบริษัทต้องมีความเข้าใจถงึความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้ 
       จากการคอร์รัปชั่น ดังนัน้ 
 6.3.1  ฝ่ายบริหารจะต้องประเมินความเสีย่งจากการคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้เป็นประจ าอยา่งน้อย 
                     ปีละ 1 ครัง้ และทบทวนมาตรการจดัการความเสีย่งให้มคีวามเหมาะสมที่จะป้องกนัความ 
                     เสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

                         6.4  การควบคุม 
 6.4.1     บริษัทฯ จะรักษาระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธิผลเพื่อตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ซึง่ 

    ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน และการด าเนินการของกระบวนการทางบญัชีและการเก็บบนัทกึ 
    ข้อมลู รวมถึงกระบวนการอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

                   6.5 การก ากับติดตามและสอบทาน 
                                6.5.1   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ต้องประเมินความเสีย่งและทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็น 
  ประจ าทกุปี และเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พจิารณา 
  อนมุตัิการเปลีย่นแปลง รวมทัง้ก ากบั และติดตามการน านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ และให้ 
  ค าแนะน าตา่งๆ  อยา่งตอ่เนื่อง 
                                6.5.2      ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและกระบวนการตา่งๆอยา่ง 
                                              สม ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในมีประสทิธิผลในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  

                ทัง้นีจ้ะหารือผลการตรวจสอบร่วมกบับคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่ 
 เหมาะสมและจะรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะ-กรรมการตรวจสอบได้รับทราบตอ่ไป 
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       7. การพิจารณาโทษกรณีฝ่าผืนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
                     7.1 หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัท  ฝ่าฝืนนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ จะต้องได้รับโทษ 
    ทางวินยัโดยบริษัทฯจะแตง่ตัง้กรรมการสอบสวนตามสมควรแกก่รณี 
            8. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
                 บริษัทจดัให้มมีาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 
                    ทางธุรกิจ หรือ พฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัชอ่งทางการสือ่สารที่หลากหลายชอ่งทาง   
      เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแส  หรือ   ข้อร้องเรียน มายงับริษัท โดย 
      สามารถแจ้งผา่นช่องทางการรับเร่ือง ที่บริษัทก าหนด ดงันี ้
 
                  8.1  ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่  
                          บริษัทได้ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดงันี ้

- ทางไปรษณีย์ 
        น าสง่ที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาขน) 
        7/3  หมู ่3  ต าบลบางกระเบา   อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 73120 
- ทาง email : เลขานกุารบริษัท : thitikan@prodigy.co.th 
- ทางเว็บไซต์ของบริษัท : www.prodigy.co.th 
- กลอ่งรับข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเหน็ / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท 

   ทัง้นี ้บริษัทจะคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลู  โดยจะเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียน และ ผู้ให้ 
ข้อมลูไว้เป็นความลบัรวมถงึปกป้องดแูล เพื่อมใิห้ผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูได้รับผลกระทบใดๆ  และเมื่อท าการตรวจสอบ     
ข้อเท็จจริงและมีการตดัสนิเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทจะแจ้งผลการตรวจสอบให้กบัผู้แจ้งและผู้ ร้องเรียนได้ทราบ 

 
              ทัง้นีใ้ห้มีผลตัง้แต ่วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2561 

 
 
            
 
          
           
                                                                                                        (รองศาสตราจารย์ประยรู   บญุประเสริฐ) 

                                                                                                            ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

mailto:thitikan@prodigy.co.th
http://www.prodigy.co.th/
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ทรัพย์สินถาวรหลกั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายการและมลูคา่สทุธิตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสม ของทรัพย์สนิถาวรหลกัที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

รายการ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 32,621,042.66 เป็นเจ้าของ ไมม่ีภาระผกูพนั 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เคร่ืองใช้และเคร่ือง
ตกแตง่ส านกังาน 

50,698,218.06 เป็นเจ้าของ ไมม่ีภาระผกูพนั 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในโรงงาน 208,790,245.51 เป็นเจ้าของ ไมม่ีภาระผกูพนั 
ยานพาหนะ 4,425,376.94 เป็นเจ้าของ ไมม่ีภาระผกูพนั 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 19,816.29 เป็นเจ้าของ ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม 296,554,699.46  
 

ทัง้นี ้รายการทรัพย์สนิถาวรของบริษัท ตามที่แสดงไว้ข้างต้นสามารถจ าแนกรายละเอยีดได้ดงัตอ่ไปนี  ้

 ที่ดนิ และอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

ที่ตัง้ ลักษณะและขนาดพืน้ที่ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
วัตถุประสงค์ 
ในการถอืครอง 

ภาระผูกพัน 

ที่ดนิ 
อ.นครชยัศรี           
จ.นครปฐม 

โฉนดเลขที่ 2338 ,2339 , 
2360, 49998 และ 50149 
พืน้ท่ีรวม 17 ไร่ 93 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

 

เป็นท่ีตัง้ของโรงงาน
และส านกังานของ

บริษัทฯ 

ไมม่ีภาระ
ผกูพนั 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 
อ.นครชยัศรี           
จ.นครปฐม 

อาคารโรงงานจ านวน 5 หลงั 
พืน้ท่ีรวม 27,000 ตารางเมตร 
อาคารส านกังาน 2 ชัน้ จ านวน 
1 หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม 598 
ตารางเมตร 

เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

เป็นท่ีตัง้ของโรงงาน
และส านกังานของ

บริษัทฯ 

ไมม่ีภาระ
ผกูพนั 
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 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

เคร่ืองจักร ที่ตัง้ 
วัตถุประสงค์ใน 
การถอืครอง 

ภาระผูกพัน 

- เคร่ืองผลติบรรจภุณัฑ์ประเภทขวด PET จ านวน 35 
  สายการผลติ ซึง่มีก าลงัการผลติประมาณ 61.5 ล้าน 
  ขวดพลาสติกตอ่เดือน 
- เคร่ืองปิดฉลากขวด PET อตัโนมตัิจ านวน 5 ชดุ ซึง่ม ี
  ก าลงัการผลติประมาณ 6 ล้านขวดพลาสตกิตอ่เดือน 
- เคร่ืองบรรจขุวด PET ใสห่ีบหอ่อตัโนมตัิ จ านวน 6 ชดุ  
   ซึง่มีก าลงัการผลติรวมประมาณ 10.8 ล้านขวด 
   พลาสติกตอ่เดือน 
- เคร่ืองพนัฉลากขวด PET อตัโนมตัิ จ านวน 3 ชดุ ซึง่ม ี
  ก าลงัการผลติ 36 ล้านขวดพลาสติกตอ่เดือน 
- เคร่ืองสกรีนขวดจ านวน 1 ชดุ ก าลงัการผลติประมาณ  
  1 ล้านขวดตอ่เดือน 
- เคร่ืองผลติ Preform PET จ านวน 1 สายการผลติ ม ี
  ก าลงัผลติ ประมาณ 20 ล้านชิน้ตอ่เดือน 

อ.นครชยัศรี  
จ.นครปฐม 

ใช้ในกระบวนการ
ผลติบรรจภุณัฑ์
ประเภทขวด PET 

และ Preform 

ไมม่ีภาระ
ผกูพนั 

 

สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ 

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
หลังหักค่าเสื่อม(บาท) 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองใช้ส านกังานและเคร่ืองตกแตง่ เป็นเจ้าของ 412,870.45 ไมม่ีภาระผกูพนั 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ในโรงงาน เป็นเจ้าของ      37,855,758.85 ไมม่ีภาระผกูพนั 

  

 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
หลังหักค่าเสื่อม(บาท) 

ภาระผูกพัน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 19,816.29 ไมม่ีภาระผกูพนั 
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 สัญญากรรมธรรม์ประกันภยัทรัพย์สิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   บริษัทฯ ได้ท าประกนัภยัอคัคีภยั และประกนัภยัพิบตัิ ซึง่จะคุ้มครองความเสยีหาย    อนั
เนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผา่ การระเบิดจากแก๊ส ภยัระเบิด ภยัเนื่องจากน า้ ภยัลมพาย ุภยัต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า วาตภยั และธรณี
พิบตัิภยั โดยประกนัภยัของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ประเภท ประกันอคัคีภยั และประกันภยัพิบัติ 
สถานท่ีเอาประกนั 7/3 หมูท่ี่ 3 ต าบลบางกระเบา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 
เวลาสิน้สดุการเอาประกนั 19 มกราคม  2563 เวลา 16.00 น. 
จ านวนเงินเอาประกนัทัง้สิน้ 866,000,000 บาท 
ผู้ เอาประกนัภยั บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 

 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ  

  5  ของสว่นผู้ ถือหุ้น และไมม่ีข้อพิพาทท่ีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
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กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของ พีดีจี 
Sustainable Development of PDG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกจิกำร 
 บริษัทก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นหนึ่งในกลยทุธ์การพฒันาอย่างยัง่ยืนขององค์กร  บริษัทมุ่งมัน่
ด าเนินธุรกิจด้วยความถกูต้อง โปร่งใส  และค านงึถึงผลประโยชน์และผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  ซึง่ครอบคลมุถึง
สทิธิมนษุยชน  สทิธิแรงงาน  การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม  การพฒันาผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค  การ
พฒันาชุมชนและสงัคม  การบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม  การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี และปลอดภยัให้แก่
บคุลากรของบริษัท  การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมของบริษัท 
ตลอดจนการรายงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยบริษัทมีนโยบายดงัตอ่ไปนี ้

 
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทยดึมัน่ในหลกัการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  โดยมีคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ดแูลมิให้ 
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ  และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์และ
ยดึมัน่ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจต่อผู้มีสว่นได้เสียซึง่หมายรวมถึงผู้ ถือหุ้น  ลกูค้า และคูแ่ข่งทางการค้า 
โดยมีแนวทางการปฏิบตัิงานอยูบ่นพืน้ฐานของความซื่อสตัย์และเป็นธรรม  ด้วยความโปร่งใส และไมแ่สวงหาผลประโยชน์
สว่นตวัที่ขดัแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทและผู้มีสวนได้เสีย  อนัรวมถึงการเก็บรักษาความลบัที่เก่ียวข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 
 

 

เป็นผู้น ำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ด้วยคุณภำพ และ กำรให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ

เราจะมุ่งพัฒนาคุณภาพและบริการ เพ่ือตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้าด้วย            
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง  ทัง้นีโ้ดย
ค านึงถงึประโยชน์ที่สังคม และชุมชนจะได้รับรวมถงึเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราจะส่งมอบสิ่งท่ีดีมีคุณภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสีย  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ในทุกกระบวนการภายใต้การด าเนินงานของบริษัท อันจะน าไปซึ่งประโยชน์

และส่ิงท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและน าไปสู่ความย่ังยืนขององค์กรต่อไป
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 บริษัทก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารและพนกังานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง 
รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม
การปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานให้อยูบ่นพืน้ฐานของความซื่อสตัย์สจุริต  โดยให้มีการเผยแพร่ระเบียบดงักลา่วให้
ผู้บริหารและพนกังานได้รับทราบและถือปฏิบตัิอย่างทัว่ถึงทัง้องค์กร   และให้ติดตามผลการปฏิบตัิตามระเบียบอย่าง
สม ่าเสมอ  

2. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
บริษัทก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานทกุคนเคารพในหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

3. นโยบายการจ้างแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บริษัทตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความยัง่ยนืท่ีส าคญัของบริษัท  จึงเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะให้ 

การปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน  การแต่งตัง้  โยกย้าย  ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพื่อ
ความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ 

4. นโยบายความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
บริษัทให้ความส าคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองของ คณุภาพสนิค้า ท่ีจะต้องได้รับมาตรฐาน สะอาด ถกูสขุอนามยั 

ปลอดภยัต่อการใช้งาน  โดยมีการใช้ระบบสุ่มตรวจ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวตัถุดิบและสินค้าที่เป็นการ
ตรวจสอบที่สายการผลติตา่งๆ ในทกุขัน้ตอน  รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลบัไปถึงแหลง่ที่มาของวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ  
ทัง้นีม้าตรฐานการผลติระดบัสากลที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสิ่งหนึ่งในการรับประกนัคณุภาพของสินค้าและการจดัการ
ของบริษัทได้เป็นอยา่งดี เช่น ระบบ ISO9001 : 2015   ระบบ GMP  และ ระบบ HACCP อนัเป็นมาตรฐานสากลของระบบ
การด าเนินงานและจดัการการผลติ 

5. นโยบายการดแูลสิง่แวดล้อม 
บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมที่ดี โดย 

การด าเนินงานของบริษัทมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภณัฑ์และสินค้าที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากระบบการผลิต
ของบริษัทเป็นแบบระบบปิด  ไมก่่อก าเนิดมลภาวะทางอากาศ  มลภาวะทางน า้  จึงเป็นหลกัประกนัได้วา่ บริษัทมุง่มัน่ใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และบริษัทยังได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวง
อตุสาหกรรม 

6. นโยบายพฒันาชมุชนและสงัคม 
ในปี 2561 ได้ร่วมจดักิจกรรมเพื่อชมุชน โดยในช่วงต้นปีได้ร่วมสนบัสนนุโรงเรียน สถานท่ีราชการ ชมุชน ใน 

พืน้ที่ที่บริษัทตัง้สถานประกอบการอยู่และพืน้ท่ีใกล้เคียง  ในการจดักิจกรรมวนัเด็กด้วยการมอบทนุ  ในด้านสงัคม บริษัท
และพนกังานได้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าให้กบัมลูนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
จงัหวดันครราชสมีา  ซึง่เป็นกิจกรรมที่ด าเนินมาอยา่งตอ่เนื่องทกุปี 

7. นโยบายคณุภาพ อาชีวอนามยัความปลอดภยัสิง่แวดล้อม 
บริษัทมีความหว่งใยตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัของพนกังาน รวมถึงการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มี 

สว่นได้เสีย โดยยึดหลกัการท างานให้มีความโปร่งใส  มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้  ผู้บริหารจึงได้ก าหนดเป็น
นโยบาย ดงันี ้
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7.1 ผลติสนิค้าได้มาตรฐานตามข้อก าหนด เพื่อให้ลกูค้าพงึพอใจ 
7.2 ด าเนินการรักษาคณุภาพของสิง่แวดล้อม และ การป้องกนัมลพิษ ท่ีเกิดจากวตัถดุิบ กระบวนการผลิต 

กิจกรรมตา่งๆ 
7.3 ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท อยา่งเคร่งครัด 
7.4 การใช้พลงังาน และทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนกังานทกุคน 

7.5 ให้การสนบัสนนุในการจดัสรรทรัพยากร ทัง้ในเร่ืองบคุลากร  งบประมาณ  เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ที่
จ าเป็นในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพ ความปลอดภยัอาชีวอนามยัสิ่งแวดล้อม และ
สงัคมให้เพียงพอและเหมาะสม 

7.6 มีความมุง่มัน่ในการป้องกนัการบาดเจ็บ และ การเกิดโรคจาการท างาน และพฒันาระบบจดัการ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง 

7.7 นโยบายคณุภาพ ความปลอดภยัอาชีวอนามยั  สิง่แวดล้อม  และสงัคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนกังาน 
และผู้มีสว่นได้เสยี 

7.8 ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัท  และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการ
ท างาน และวิธีการท างานให้ปลอดภยั 

7.9 มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค านึงถึง
ผลกระทบของพนกังานและผู้มีสว่นเสยี 

8.   นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 
บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานได้เปิดโลกทศัน์ เรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ  ด้วยการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก  

รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถน าเสนอแนวความคิดที่จะช่วยให้การท างานเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
โดยหากแนวความคิดที่พนกังานน าเสนอสามารถน ามาใช้และเกิดประโยชน์กบัการปฏิบตัิงาน ก็จะถกูก าหนดเป็นหนึ่งใน
กระบวนการท างาน 
 

บริษัทยดึหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจให้เกิดควำมย่ังยืน 

 ซึ่งนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทให้ความส าคญัต่อสิทธิผู้ ถือหุ้น บริษัทจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้
สทิธิของตนเอง  โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น  
การมีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูอย่างเพียงพอ การ
เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้หรือถอด
ถอนกรรมการ  แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ   
การลดทนุ หรือ เพิ่มทนุ  และ  การอนมุตัิรายการพิเศษ  เป็นต้น 
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    บริษัทมีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังน้ี 
 

 บริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั หรือ 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศต่างๆ ก าหนด   ซึ่งหนงัสือเชิญประชุมจะระบถุึง   วนั   เวลา   สถานที่    ข้อบงัคบั
ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น   และวาระการประชุมโดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระ  พร้อม
ด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  หนงัสอืมอบฉนัทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระ  
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นแทนได้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น   ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  
นอกจากนี ้บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุ 
 

 ก่อนด าเนินการประชุมบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนเสียในท่ีประชมุ  และเมื่อมีการ
ให้ข้อมลูตามระเบียบวาระการประชมุแล้ว  ประธานที่ประชมุจะจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่อตอบข้อซกัถามและรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ จากผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนั
ประชมุ 
 

 ในกรณีที่วาระการประชมุมีหลายรายการ เช่น วาระแตง่ตัง้กรรมการบริษัทฯ จะจดัให้มีการลงมติในแตล่ะรายการ 
 

 ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น  บริษัทจะจดับนัทึกรายงานการประชมุที่ถกูต้องครบถ้วน  ซึ่งจะระบถุึงขัน้ตอนการลงคะแนน 
ค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทัง้คะแนนเสียงที่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง  รวมทัง้จะ
บนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุ  
ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติที่เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชมุ หรือ อยา่งช้า

ภายในเวลา 9.00 น.  ของวนัท าการถัดไป  และจะจดัสง่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั  และ
เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท 
 โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้ นทุกครัง้บริษัทได้ท าการจดบันทึกและจัดท าเป็นรายงานการประชุม ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ เพื่อเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของคลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บน 
Website ของบริษัท ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 รวมถึ งมีช่องทางใ ห้ผู้ ถือหุ้ นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เ ก่ียวกับบ ริษัทผ่านช่ องทางต่างๆ เช่น  
Email:ir@prodigy.co.th Line  หรือ ทางโทรศพัท์ 034-332611-2  

 
 
 



 

 
83 

 

 

หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

 บริษัทจะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  ทัง้ผู้ ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ  
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินการ ดงันี ้

 บริษัทจะจดัท าหนงัสอืเชิญประชมุเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบัและ
เผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุภาษาไทย 

 
 บริษัทจะด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ และจะไมเ่พิ่มวาระการประชมุ
ที่ไมไ่ด้แจ้งไว้ลว่งหน้า โดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ  
 

 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้ โดยสง่ข้อมูลของบคุคลที่
เสนอช่ือพร้อมหนงัสอืยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท  ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
 

 บริษัทจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ  โดยจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่อ
น ามาคิดคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น และบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 

 บริษัทให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
บริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา  แก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูล
ภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือ ผู้ ถือหุ้นในทาง 
มิชอบ 
 

 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ๆ 
 

 
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง เช่น ลกูค้า พนกังาน  คูค้่า ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ลงทนุ เจ้าหนี ้
และชุมชนที่บริษัท ตัง้อยู ่รวมทัง้กลุ่มผู้มีสว่นได้เสียอื่น  เช่น คูแ่ข่ง และผู้สอบบญัชีอิสระ เป็นต้น  โดยบริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้
เสียเหลา่นีอ้ย่างเป็นธรรม  โดยบริษัทเช่ือว่าความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้
อยา่งยัง่ยืน 
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ผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทมีหน้าที่สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การ
มีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ  การได้รับข่าวสารข้อมลูอย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ  แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนงัสือบริคณห์สนธิ  การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น 
 

2. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิตนเองในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอช่ือ
บคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและสทิธิในการแสดงความเห็นและสอบถามค าถามตา่งๆ  ที่เก่ียวเนื่องกบัวาระการ
ประชมุ เป็นต้น 
 

3. บริษัทมีหน้าที่งดเว้นการกระท าอนัเป็นการละเมิด หรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  เช่น ไมส่่งข้อมลู หรือ เอกสารที่ส าคญั
ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น  และการเพิ่มวาระที่ส าคญัหรือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้า เป็นต้น 

 
พนักงำน 

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม  โดยอ้างอิงจากผลการท างานของพนกังานซึ่งบริษัทจะวดัผลการ
ด าเนินงานของพนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
 

2. บริษัทมีนโยบายที่จะพฒันาบคุลการของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ได้จดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานและผู้บริหาร รวมทัง้
บริษัทได้สง่พนกังานและผู้บริหารไดอบรมกบัหนว่ยงานภายนอกในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการท างาน 
 

3. บริษัทมีหน้าที่ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้ถกูสขุลกัษณะ  เอือ้ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน 
 

4. บริษัทมีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตวัของพนักงาน โดยบริษัทจะไม่น าข้อมูลส่วนตวัของพนกังาน  เช่น เงินเดือน 
ประวตัิการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตาม
ข้อบงัคบั และกฎหมาย 

 
ลูกค้ำ 

1. บริษัทมีหน้าที่สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีและความร่วมมือกับลกูค้าในระยะยาวโดยยึดหลกัการด าเนินงานด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต 
 

2. บริษัทมุง่เน้นท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจสงูสดุแก่ลกูค้า  โดยบริษัทจะให้บริการและสนิค้าที่มีคณุภาพ  มี
ความปลอดภยัต่อผู้บริโภค  ตามข้อก าหนดที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้า  รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่มีต่อลกูค้า
อยา่งเคร่งครัด 
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โดยในทกุปีบริษัทจะสง่แบบประเมินส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า เพื่อให้ลกูค้าได้ท าการประเมินผลและตอบกลบัมายงั 
บริษัท เพื่อบริษัทจะได้น าผลการประเมินดงักลา่ว มาพิจารณาและปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลให้
สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า  โดยหวัข้อในการประเมินจะแบง่เป็น 3 หวัข้อหลกั  

ซ่ึงในปี  2561 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้รับผลการประเมินจากลกูค้า โดยมีรายละเอียดดงันี ้
   
 

 
 
 
 
 
คู่ค้ำและเจ้ำหน้ี 

1. บริษัทค านงึถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และ ความซื่อสตัย์ในการด าเนินงานธุรกิจ  โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 
 

2. บริษัทจะรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  โดยจะไมเ่รียก ไม่รับ หรือ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้า
กบัคูค้่า 

 
คู่แข่งทำงกำรค้ำ 

1. บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม 
 

2. บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลกักฎหมาย และยึดถือหลกัการปฏิบตัิที่ดี  ซึ่งบริษัทจะไม่ท าลายช่ือเสียง
ของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหา  ใสร้่ายโดยปราศจากมลูความจริต หรือ การกระท าอื่นใดที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่การ
แขง่ขนั 
 

หน่วยงำนรำชกำร 
1. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อบงัคบั และกฎหมาย และยึดถือหลกัการปฏิบตัิที่ดี ซึ่งบริษัทจะไม่ท าลายช่ือเสียงของ

คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา  ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง หรือ การกระท าอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อการ
แขง่ขนั 
 

2. บริษัทให้ความส าคญักบัความโปร่งใสและความซื่อสตัย์สจุริตในการติดตอ่ท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานรัฐ  
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ  เพื่ออ านวยความสะดวก หรือ 
ผลประโยชน์ใดๆ กบับริษัท 

 
 
 
 

หัวข้อกำรประเมิน คะแนนเฉล่ีย 
(คะแนนเตม็ 4 คะแนน) 

1. คุณภาพสินค้า 3.46  คะแนน 
2. การส่งมอบสินค้า 3.57  คะแนน 
3. การบริการ 3.54  คะแนน 
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ส่ิงแวดล้อม  สังคม และชุมชน 
1. บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจด้วย 

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้สง่เสริมการใช้พลงังานอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

2. บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจโดย 
ค านึงถึงคุณภาพชีวิตของสงัคมและชุมชน  โดยบริษัทจะ
ปฏิบตัิตามข้อบงัคบั  และกฎหมายตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด 
 

นอกจากนี ้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถสอบถามข้อมลูของบริษัทหรือร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทโดยสามารถสง่เร่ืองร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายงัส านกังานเลขานกุารบริษัท  ตามที่อยูบ่ริษัทหรือทางอีเมล์  
   ทัง้นี ้ข้อมลูเร่ืองร้องเรียนจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่ตรวจสอบข้อมลู และเสนอแนว
ทางแก้ไข และรายการตอ่คณะกรรมการบริษัท ตอ่ไป 
 
หมวดท่ี 4   กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 
 บริษัทให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา  และโปร่งใส  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่มีสว่นได้เสีย
ได้รับข้อมลูที่มีความเทา่เทียมกนั และมีความนา่เช่ือถือ  โดยบริษัทจะปรับปรุงข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
 บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัต่อสาธารณชน เช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน  ปัจจยัความเสีย่งและนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง  
รวมถึงวิธีการจดัการด้านความเสี่ยงต่างๆ การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู 
คา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นของผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น 
 โดยในปัจจบุนัผู้ ถือหุ้น  นกัลงทนุ  นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์  และประชาชนทัว่ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมลูของบริษัทได้
ที่ นกัลงทนุสมัพนัธ์ ติดตอ่โทร 034  332 611-2 หรือที่อีเมล์ ir@prodigy.co.th 
 ในปี 2561 ทางบริษัท ได้พบปะกบันกัวิเคราะห์ เพื่อให้สมัภาษณ์ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท เช่น UOB Kay Hian , KGI  รวมทัง้
นกัวิเคราะห์จาก ธนาคารแหง่ประเทศไทย ได้เข้ามาสมัภาษณ์เก่ียวกบัแนวโน้มของธุรกิจในมมุมองของผู้บริหาร เป็นต้น 
 
หมวดท่ี 5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 
 ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชดุยอ่ย 
4 ชดุ ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
และคณะกรรมการบริหาร  เพื่อก ากบัดแูลกิจการ เพื่อประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 
 
 
 

mailto:ir@prodigy.co.th
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โครงสร้างคณะกรรมการ 
 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้  ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ท าหน้าที่
พิจารณาในเร่ืองส าคญัที่เก่ียวเนื่องกบัการบริหารงานของบริษัท  ทัง้นี ้กรรมการทกุคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  
และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ  เพื่อก ากับดูแลให้การด าเ นินงานของบริษัท   เป็นไปอย่างถูกต้อง  มี
ประสทิธิภาพ และ โปร่งใส 
 
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน  และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4
ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 ท่าน  ทัง้นี ้
กรรมการทุกรายของบริษัท ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ กจ.8/2553  เร่ือง การก าหนด
ลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงาน เช่น วิสยัทศัน์   และ 
ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน  ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ  รวมทัง้ก ากบั ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายจดัการด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  โดยคณะกรรมการบริษัท จะใช้วิจารณญาณและความ
รอบคอบในการตดัสนิใจและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสตัย์สจุริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท 
 
 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 
 คณะกรรมการบริษัท จะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองเป็นประจ าทกุปี  เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน  โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจาก
การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี (Annual General Meeting) ทกุปี   กรณีที่กรรมการของบริษัท ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น   จะได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ด้วย   ซึง่ต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัท ประกอบด้วยการก าหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารโดยก าหนดให้มีความเช่ือมโยงกบัผลงานของบริษัท และการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแตล่ะคนเป็นประจ าทกุปี 
(รายละเอียดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ในหน้า 58 - 59) 
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การประชุมคณะกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เน้นความส าคญัเร่ือง
การติดตามและการรับรองผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารน าไป
พิจารณาและด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ต่อไป   
ตลอดจนการรายงานความเสีย่งในการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคญั 
  
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครัง้จะมีเลขานุการ
คณะกรรมการเป็นผู้จดัท าวาระตา่งๆ ของการประชมุ  และด าเนินการจดัสง่เอกสารการประชมุให้คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 7 วนั ก่อนการประชุม รวมถึงการบนัทึกการประชุม โดยบนัทึกข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร   สว่นในภาพรวมนัน้ บริษัทได้มีการบนัทกึรายงานการ 
ประชุมจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ กรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมี การจัดเก็บรายงานการประชุม
กรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้ 
 
การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 บริษัท มีนโยบายป้องกนักรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ ถือหุ้นในทางมิ
ชอบ ดงันี ้

1. บริษัทก าหนดให้มีการป้องกนัการน าข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยก าหนดให้หนว่ยงานท่ีรู้ข้อมลูห้ามน าข้อมลูไปเปิดเผย
ยงัหนว่ยงานหรือบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง 

2. ผู้บริหารของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัและข้อมลูทางการเงินของบริษัทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลกัทรัพย์  ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วก่อนที่จะเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยการก าหนด 

3. ห้ามผู้บริหารท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูที่เป็นสาระส าคญั
จะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

4. เมื่อหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในนามบริษัท ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยเร่ืองการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ
กรรมการ และผู้บริหาร ทัง้นีจ้ านวนหลกัทรัพย์ที่ผู้บริหารต้องรายงานนัน้ จะต้องนบัรวมการถือของผู้บริหาร  คู่สมรส 
และบุตร ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์นัน้  เช่น   การถือโดยบุคคลอ่ืนในลกัษณะ อ าพราง 
(Nominee) หรือ การถือผา่นกองทนุสว่นบคุคล เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมลูภายในบริษัท ไปใช้หรือน าไปเปิดเผย
จนอาจะท าให้บริษัทได้รับความเสยีหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี  ได้แก่  การตกัเตือนด้วยวาจา   
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การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  การภาคทณัฑ์  ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก  
ปลดออก หรือให้ออก ทัง้นี ้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท า และความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ  

นโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัท 
 
 คณะกรรมการบริษัท  ได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัท  เพื่อป้องกนัการเกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ และเพื่อให้แนใ่จได้วา่การท ารายการระหวา่งกนัเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัท ดงันี  ้

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะจดัท ารายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเองและบคุคลที่เก่ียวข้องให้แก่บริษัท 
2. เมื่อบริษัทมีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ยกเว้นรายการท่ีมีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป   
       ซึง่คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุตัิในหลกัการแล้ว  ทัง้นี ้บริษัท จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงตาม 
       ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
3. ในการพิจารณาการท ารายการเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ อาจแต่งตัง้ผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

(แล้วแตก่รณี) เพื่อให้ความเห็นในการท ารายการเก่ียวโยงที่ส าคญั 
4. การท ารายการระหว่างกันกับบริษัทต้องก าหนดราคา และเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s 

Length Basis) ซึง่ต้องเป็นธรรม สมเหตสุมผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
5. ผู้มีสว่นได้เสยีกบัการท ารายเก่ียวโยงจะไมส่ามารถอนมุตัิและออกเสยีงลงมติในเร่ืองดงักลา่วได้ 
  

กิจกรรม CSR ในปี 2561 ของบริษัท 
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

โดยทางบริษัทได้เข้าร่วมกบัเทศบาลในการจดัสง่พนกังานเข้า
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับเทศบาลอ าเภอนครชัยศรี  เนื่องใน
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที่ 

๑๐ โดยเป็นกิจกรรม การขดุลอกคคูลอง และก าจดัวชัพืช เพื่อให้ชุมชน
เป็นชมุชนท่ีนา่อยู ่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี และแสดงถึงความจงรักภกัดี

ของประชาชนที่ร่วมแรงร่วม
ใ จ  ท า ค ว ามดี ถ ว า ย แด่
พระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยูห่วั รัชกาล ที่ ๑๐ 
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      ส าหรับ กจิกรรม CSR ประจ ำปี 2561 ของทำง PDG  ได้จัดท าโครงการ  
 

“ทอดผ้ำป่ำ  เ พ่ือกำรศึกษำ ภำยใต้ ช่ือโครงกำร พีดี จี . . .แบ่งปันรอยยิ้ม . . .สำนฝันเด็กไทย. . . ”                                    
โดยมีวตัถปุระสงค์ในการเข้าไปพฒันาปรับปรุงสถานที่  จดัหาอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ในการเรียนการสอนที่
ขาดแคลน รวมถึงสนับสนุนในการมอบทุนในการว่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาให้กับทางโรงเรียน  
นอกเหนือจากนัน้ ทางบริษัทได้เข้าด าเนินการปรับปรุงพืน้ที่ ซ่อมแซมส่วนที่ช า รุด ทรุดโทรม ให้กับ 
โรงเรียนบ้ำนรำงปลำหมอ  ต ำบลบำงภำษี  อ ำเภอบำงเลน  จังหวัดนครปฐม   เนื่องจากเป็น
โรงเรียนขนาดเลก็ มีบคุลากรในการปฏิบตัิหน้าที่ไม่เพียงพอ อีกทัง้โรงเรียนดงักลา่วเป็นโรงเรียนท่ีก่อตัง้
มาเป็นระยะเวลานาน  จึงมีสภาพทรุดโทรม กอปรกบัทางโรงเรียนประสบกบัปัญหาอทุกภยั ท าให้พืน้ที่
และอปุกรณ์บางสว่นช ารุด และจ าเป็นต้องเร่งแก้ไข 

 

ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัในชุมชนพืน้ฐานของค าว่า  “บวร”  อนัประกอบด้วย บ้าน  วดั  โรงเรียน  ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และเป็นสามเสาหลกัของสงัคม ในการด าเนินชีวิตของชาวไทย อนัจะน ามาสูส่งัคมแห่งการเกือ้กูล   จึงเป็น
แนวคิดของการจดักิจกรรม CSR ในปีนี ้   ที่มุง่เน้นด้านการศึกษาหรือโรงเรียน เพราะเล็งเห็นว่าเยาวชน คือ บคุลากรระดบัพืน้ฐาน 
ซึง่เป็นฐานในการพฒันาไปอยา่งยัง่ยืน  โดยเด็กที่ได้รับการศกึษาที่ดีมีคณุภาพ จะเป็นบคุลากรท่ีจะเติบโตตอ่ไปในภายภาคหน้า   

ดงันัน้ การสร้างคณุภาพชีวิตที่ดี  การศกึษาที่เข้าถึง จะเป็นพืน้ฐานสว่นหนึ่งให้กบัเยาวชนที่จะเติบโตไปประกอบสมัมาชีพ 
และกลบัมาพฒันาชมุชนให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ตอ่ไป 

  
 
 
 
 
 

 
ส าหรับกิจกรรมในครัง้นีน้อกเหนือจากบริษัทที่เป็นผู้ด าเนินโครงการหลกั ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในการท า

กิจกรรม รวมถึงบคุคลภายนอกสามารถร่วมบริจาค ทรัพย์สนิ และ สิง่ของเข้าร่วมโครงการฯ โดยที่บริษัทท าหน้าที่เป็นสือ่กลางในการ
รวบรวม เพื่อสง่มอบเงินบริจาค  ทรัพย์สนิ และ สิง่ของ ให้กบัทางโรงเรียน 
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นอกเหนือจากการเข้าปรับปรุงพืน้ที่ และ  ส่งมอบเงินบริจาค  สิ่งของ อุปกรณ์กีฬา จัดสรรพืน้ที่ส าหรับใช้เป็นห้องปฐม
พยาบาล แล้ว บริษัทยงัสอดแทรกการให้ความรู้เก่ียวกบัพลาสติก โดยการจัดบอร์ดให้ความรู้เก่ียวกับพลาสติกแต่ละประเภท ที่
สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั   อีกทัง้จดัให้มีการประกวดชิน้งานท่ีเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากขวดพลาสติกของนกัเรียน  

โดยมุ่งหวงัให้นกัเรียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบัขวดพลาสติกไปใช้ในชีวิตประจ าวนั หรือ สามารถน าไปตอ่ยอดสร้างรายได้
ให้กบัตนเองและครอบครัว  และสามารถน าสิง่ทีไ่ด้รับไปสือ่สารให้กบัสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่น้องได้รับรู้ตอ่ไป 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
92 

 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 บริษัทมุง่เน้นให้องค์กรเป็นองค์กรที่ปราศจากอบุตัิเหตจุากการท างาน  ซึง่เป็นหนึง่ใน
เร่ืองการบริหารความเสีย่งในการปฏิบตัิงานของพนกังาน  โดยทางบริษัทให้ความส าคญัในเร่ือง
ความปลอดภัยในการท างานและได้ก าหนดให้เป็นหัวข้อของการท า KPI หลกัของบริษัท ที่
จะต้องมีการรายงานผลในทุกเดือน  โดยทางผู้ บริหารจะมีการติดตามและทบทวนผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภยัเป็นประจ าทกุเดือน 
  
        โดยในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ มีกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนถงึข้ันต้องหยุดงำนเพียง 1 รำย โดยมีระยะเวลำในกำร
ปลอดอุบัติรวม  248 วัน 
 ทางบริษัทตระหนกัในเร่ืองของความปลอดภยั และการลดอบุตัิเหตทุี่อาจจะเกิดขึน้ในทกุด้าน ไม่วา่จะเป็นการใช้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร ซึง่ได้มีการแจ้งรายละเอียดและขัน้ตอนการใช้งานให้กบัผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบ เพื่อให้ปฏิบตัิงานด้วยความไมป่ระมาท 

นอกเหนือจากนี ้ทางบริษัทจดัฝึกอบรมในเร่ืองการดบัเพลงิและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นให้กบัพนกังานเป็นประจ าทกุปี    
 

   
 นอกจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีแล้ว  ทางบริษัท เล็งเห็นว่าสขุภาพที่ดีของพนกังานเป็นสิ่งส าคญั  ดงันัน้ทาง

บริษัทก าหนดให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีให้กบัพนกังานทุกปี รวมถึงการเข้าร่วมโครงการสง่เสริมด้านสขุภาพที่ภาครัฐจดัขึน้ เช่น 
โครงการโรงงานสขีาว และการประกาศนโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เป็นต้น  
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การก าหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีความหว่งใยตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัของพนกังานรวมถงึ การด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้ 
  เสยี  โดยยดึหลกัการท างานให้มีความโปร่งใส  มีจริยธรรม  และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารจึงได้ก าหนดเป็นนโยบาย ดงันี ้
  1.  ผลติสนิค้าได้มาตรฐานตามข้อก าหนด  เพื่อให้ลกูค้าพงึพอใจ 
  2.  ด าเนินการรักษาคณุภาพของสิง่แวดล้อม และ การป้องกนัมลพิษ ท่ีเกิดจากวตัถดุิบ  กระบวนการผลติ  
                         กิจกรรมตา่งๆ 
  3.  ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท อยา่งเคร่งครัด 
  4.  การใช้พลงังาน และทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนกังานทกุคน 
  5.  ให้การสนบัสนนุในการจดัสรรทรัพยากร ทัง้ในเร่ืองบคุลากร  งบประมาณ  เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ที่จ าเป็นใน 
       การปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านคณุภาพ  ความปลอดภยัอาชีวอนามยัสิง่แวดล้อม  และสงัคมให้เพียงพอ 
                         และเหมาะสม 
  6.  มีความมุง่มัน่ในการป้องกนัการบาดเจ็บ  และ การเกิดโรคจากการท างาน  และพฒันาระบบจดัการ   
                        อาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง 
                    7. นโยบายคณุภาพ  ความปลอดภยัอาชีวอนามยั  สิง่แวดล้อม และสงัคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนกังาน และมี 
                        สว่นได้สว่นเสยี 
                    8. สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการอาชีวอนามยัความปลอดภยั และ 
                        สภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทฯ และมีสทิธิเสนอความคดิเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างาน  
                        และวิธีการท างานให้ปลอดภยั 
  9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอยา่งตอ่เนื่อง  เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  โดยค านงึถึง 
                        ผลกระทบของพนกังานและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
 

โดยในปี 2561 บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบการสร้างเสริมสขุภาพ จากหน่วยงานภาครัฐ  ซึง่รางวลัที่ได้รับเกิดจากการ
ที่บริษัทด าเนินงาน เพื่อป้องกนัและควบคมุพฤติกรรมเสีย่งทางสขุภาพของพนกังาน และมีการควบคมุการสบูบหุร่ี และ ดื่มเหล้าของ
พนกังานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร และมีนโยบายที่ชดัเจน รวมถึงมีการจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุ การเป็นสถานประกอบการ
สร้างเสริมสขุภาพ  ตัง้แตก่ารจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การควบคมุพฤติกรรมเสีย่ง การให้ความรู้กบัพนกังาน  รวมทัง้การสนบัสนนุ
และช่วยให้พนกังานเลกิพฤติกรรมเสีย่งทางสขุภาพ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมุง่สง่เสริมให้คนในชุมชนในพืน้ที่และพืน้ที่ใกล้เคียงมีงานท า   โดยพนกังานสว่นใหญ่ของบริษัท   เป็นผู้อาศยัอยู่ใน

ชมุชนในพืน้ที่และพืน้ท่ีใกล้เคียง  บริษัทตระหนกัดีว่า การสร้างคนด้วยการพฒันาศกัยภาพ สง่เสริมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี  รวมถึงให้
คนในชมุชนได้มีอาชีพ  มีรายได้ ยอ่มจะเป็นสิง่ที่ช่วยลดปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึน้ในชมุชน

บริษัทเลง็เห็นวา่ การท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นพนกังาน (โดยผา่นการคดัเลอืกตามเกณฑ์ที่บริษัท
ก าหนด)  ได้มีโอกาสร่วมเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร ยอ่มจะสง่ผลดีทัง้ในแง่ขององค์กรและชมุชน กลา่วคือ พนกังานท่ีมีคณุภาพชีวิตที่
ดีย่อมจะท าให้มีประสิทธิภาพในการท างาน   อีกทัง้ในการท างานพนกังานยอ่มตระหนกัในเร่ืองของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึง่จะ
ท าให้ช่วยกนัดแูลไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมทัง้ในองค์กรและบริเวณชมุชนใกล้เคียงที่ตนอาศยัอยู่

นอกเหนอืจากบคุลากรในองค์กรแล้ว บริษัทยงัเปิดโอกาสให้สถาบนัการศกึษาเข้าเยี่ยมชม เพื่อศกึษาดงูานด้านต่างๆ ของ
บริษัทโดยในปีที่ผ่านมา  นกัศึกษาจาก มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสนามจนัทร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดงูานในด้านระบบ
คลงัสนิค้าของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ในงาน mai Forum 2018 เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ซึง่เป็นหนึง่ในกิจกรรม
นกัลงทนุสมัพนัธ์ประจ าปีที่จดัขึน้โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ  ไอ โดย
กิจกรรมการจดังาน mai Forum 2018 นีเ้ป็นแบบอยา่งของการจดังานนิทรรศการ
ที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยการจัดงานครัง้นีไ้ด้มีการรณรงค์ให้
ผู้ ร่วมงานเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า หรือ รถสาธารณะ เพื่อลดการใช้พลงังานจาก
การเดินทาง และใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เพื่อช่วย
ลดปริมาณกระดาษจากการลงทะเบียน  การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการ
ปรับอณุหภมูิของเคร่ืองปรับอากาศเพิ่มขึน้  รวมถึงได้สง่เสริมในการซือ้คาร์บอน 
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เครดิตชดเชยจากการจดังานจ านวนทัง้สิน้จ านวน 24 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
ตามหลกัการ การจดังาน Carbon Neutral  Event ซึ่งรับรองโดย องค์การบริหารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. ซึ่งถือเป็นการช่วยลดโลกร้อนที่ถือเป็น
แบบอยา่งของผู้น าในการจดังานนิทรรศการที่ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเป็นศนูย์ 

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยค านึงถึงปัจจัยในทุกด้านที่                                                         
เป็นสว่นประกอบ ที่จะมีสว่นช่วยผลกัดนัให้องค์กรเติบโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

 ระบบการควบคุมภายใน  

บริษัทให้ความส าคญักบัการมีระบบควบคมุภายในที่ดี และเป็นไปตามหลกัการดแูลก ากบัดแูลกิจการท่ีดีกลา่วคือ การมี
ระบบการปฏิบตัิงานท่ีโปร่งใส ยตุิธรรม เช่ือถือได้ และมีการถ่วงดลุอ านาจซึง่สามารถตรวจสอบได้   ซึง่จะน าไปสูป่ระโยชน์สงูสดุของ
ผู้ ถือหุ้น พนกังาน คูค้่า ชมุชน และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์ จ ากดั   ท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัท
โดยบริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์ จ ากดั ได้เข้ามาตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท  ซึ่งบริษัทได้น าผลการตรวจสอบ
และประเมินดงักลา่วมาปรับปรุงและพฒันาระบบควบคมุภายในของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตาม
การด าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงก าหนดให้มีวาระการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาสให้คณะกรรมการรับทราบ  อีกทัง้ในด้านการปฏิบตัิงานมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน ท าหน้าที่ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และ สว่นงานตา่งๆภายในองค์กร   

ข้อสงัเกตผู้สอบบญัชีของบริษัท เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในด้านระบบบญัชีของบริษัท  ผู้สอบบญัชีของบริษัท  คือ บริษัท
ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2561  ได้ให้ความเห็นในด้านเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในด้าน
บญัชีว่า   ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31  ธันวาคม 2561  ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินหรือไม่เพียงใดนัน้  ส านกังานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคมุภายในด้านการบญัชีของบริษัท    
ตามที่เห็นจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม    ซึ่งส านกังานฯ ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัของระบบการควบคมุภายในด้านบญัชีที่จะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัในการแสดงความเหน็ตอ่
งบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 

 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้เข้า
ร่วมประชมุ ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ  การสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกบัแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
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รายการระหว่างกัน 

สรุปรายการระหวา่งกนัที่ส าคญัของบริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

บุคคลที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ปีบัญชีสิน้สุด               
วันที่ 31 ธ.ค. 60 

ปีบัญชีสิน้สุด               
วันที่ 31 ธ.ค. 61 

1.บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) (“TVO”) ประกอบ
ธุรกิจผลติและจ าหน่ายน า้มนัถัว่เหลืองและกากถัว่
เหลือง 

 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมี
กรรมการร่วมกนักบับริษัท ได้แก่  
นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ ,นายวชัร  
วิทยฐานกรณ์ และ  นายวรวฒุ ิ   
ตัง้พิรุฬห์ธรรม 

บริษัทฯ จ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ให้แก่ TVO โดยมี
นโยบายก าหนดราคาขาย และเง่ือนไขทางการค้า
ตามราคาตลาดเหมือนกบัท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายให้แก่
ลกูค้ารายอ่ืน 
สว่นลดการขายสนิค้า 

332 

 

 

2 

329 

 

 

   2 

การจ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วเป็นธุรกรรม
ตามปกตขิองบริษัทฯ    โดยบริษัทฯ ได้จ าหน่ายขวดบรรจุ
ภณัฑ์ในราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกบัท่ี  
บริษัทฯ จ าหน่ายให้แก่ลกูค้ารายอ่ืน คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักลา่วเป็นธุรกรรมตามปกติ
และมีความสมเหตสุมผล 

ลกูหนีก้ารค้าจากการจ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ 
 
 
 
 
เจ้าหนีส้ว่นลดการขายสนิค้า 

ยกมา              61 

เพิ่มขึน้           332 

ช าระแล้ว        326 

คงเหลือ            67 

                  - 

ยกมา                67 

เพิ่มขึน้            329 

ช าระแล้ว         343 

คงเหลือ            53 

                

2. บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั (“TEO”) ประกอบธรุกิจ
ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์   ร าข้าวคณุภาพสงูทัง้น า้มนั     
ร าข้าว ร าสกดัน า้มนั และผลติภณัฑ์จากร าข้าวอ่ืนๆ 

 

 

  

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมี
กรรมการร่วมกนักบับริษัท คือ นาย
ปราโมทย์ สนัตวิฒันา 

 

บริษัทฯ จ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ให้แก่ TEO โดยมี
นโยบายก าหนดราคาขาย และเง่ือนไขทางการค้า
ตามราคาตลาดเหมือนกบัท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายให้แก่
ลกูค้ารายอ่ืน 
 
ลกูหนีก้ารค้าจากการจ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ 
 
 

               24 

 

 

 

ยกมา              2 

เพิ่มขึน้           24 

ช าระแล้ว        23 

คงเหลือ            3 

              27 

 

 

 

ยกมา                  3 

เพิ่มขึน้               27 

ช าระแล้ว           27 

คงเหลือ               3               

การจ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วเป็นธุรกรรม
ตามปกตขิองบริษัทฯ    โดยบริษัทฯ ได้จ าหน่ายขวดบรรจุ
ภณัฑ์ในราคาและเง่ือนไขทางการค้าเช่นเดียวกบัท่ีบริษัท
ฯ จ าหน่ายให้แก่ลกูค้ารายอ่ืน  
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักลา่วเป็น
ธุรกรรมตามปกตแิละมีความสมเหตสุมผล 
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  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

             ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้  

หนว่ย : ล้านบาท 
งบการเงิน 
ปี 2561 

งบการเงิน 
ปี 2560 

เพิ่ม(ลด) 
ล้านบาท ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย 
รายได้อื่น 
          รวมรายได้ 
ต้นทนุขาย 
ก าไรขัน้ต้น 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 
ก าไรสทุธิ 
 

 
699.983 

5.686 
705.669 
579.237 
120.746 
22.236 
31.833 

0.263 
56.806 

 
648.224 

5.383 
653.607 
509.258 
138.966 
20.920 
30.075 

0.351 
74.412 

 
51.759 

0.303 
52.062 
69.979 
(18.22) 

1.316 
1.758 

(0.088) 
(17.606) 

 
7.98 
5.63 
7.97 

13.74 
(13.11) 

6.29 
5.845 

(25.07) 
(23.66) 

 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 56.806 ล้านบาท ลดลง 17.606 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.66 เมื่อเทียบกบั ปี 
2560 ที่มีก าไรสทุธิ 74.412 ล้านบาท เนื่องจากราคาวตัถดุิบปรับตวัสงูขึน้  รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ในปี 2561 อยูท่ี่ 699.983 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 51.759 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.98 เทียบกบัปี 2560  ส าหรับต้นทนุขายปี 2561 อยูท่ี่ 579.237 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 อยู่ที ่69.979 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.74 สาเหตสุ าคญัของต้นทนุขายเพิ่มขึน้ จากราคาวตัถดุิบ
ปรับตวัสงูขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ  สง่ผลให้บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นปี 2561 อยูท่ี่ 120.746 ล้านบาท ลดลง 18.22  ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 13.11 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2561 มีจ านวนใกล้เคียงกับปี 2560 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้
เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปี 2560  ส าหรับคา่ใช้จ่ายทางการเงินปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จ านวน 0.088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
25.07 จากสาเหตจุากการจ่ายคา่ธรรมเนียมธนาคาร 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

1. รายได้จากการขาย 

 เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารงาน บริษัท ได้จดักลุม่ประเภทของผลติภณัฑ์ไว้ 5 ประเภท ดงันี ้
1.1 กลุม่น า้มนัพืช 
1.2 กลุม่น า้ดื่ม 
1.3 กลุม่น า้ผลไม้ 
1.4 กลุม่เคร่ืองปรุงรสและอื่น ๆ 
1.5 กลุม่พรีฟอร์ม 
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หนว่ย : ล้านบาท ปี 2561 ปี 2560 
เพิ่ม(ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ 

1.1 กลุม่น า้มนัพืช 
1.2 กลุม่น า้ดื่ม 
1.3 กลุม่น า้ผลไม้ 
1.4   กลุม่เคร่ืองปรุงรสและอื่น ๆ 
1.5   กลุม่พรีฟอร์ม 

 
355.148 
108.634 
139.751 
75.848 
20.602 

 
355.772 
132.760 
105.301 
54.391 

- 

 
(0.624) 

(24.126) 
34.449 
21.457 
20.602 

 
(0.18) 

(18.17) 
  32.71 

39.45 
- 

รวมรายได้จากการขาย 699.983 648.224 51.759 7.98 
 
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ กลุม่น า้มนัพืชลดลง 0.624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 แต่เป็น

การลดลงเพียงเล็กน้อย กลุม่น า้ดื่มลดลง 24.126 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.17 เนื่องจาก บริษัทชะลอการสัง่ซือ้ลกูค้าราย
ใหญ่  เพื่อปรับลดสภาพหนี ้ กลุม่น า้ผลไม้เพิ่มขึน้ 34.449 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.71 เนื่องจากลกูค้าสัง่ซือ้สินค้าเพิ่มขึน้
และมีการทยอยการสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง  ส่วนกลุ่มเคร่ืองปรุงรสและอื่นๆ เพิ่มขึน้ 21.457 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 39.45 
เนื่องจากมีลกูค้าเพิ่มขึน้จากการท าการตลาด   ในสว่นของสนิค้ากลุม่พรีฟอร์ม ซึง่เป็นสินค้าใหม ่ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมาเป็น
ช่วงของการท าตลาด และขยายฐานลกูค้า โดยมุง่เน้นการเข้าถึงลกูค้ากลุม่เป้าหมาย  โดยเฉพาะลกูค้าในกลุม่น า้ดื่มซึง่เน้นการ
ขยายฐานลกูค้าไปยงัตา่งจงัหวดั ดงันัน้ยอดขายจึงอาจจะยงัไมส่งูมากนกั  

 
2. รายได้อื่นๆ  

 ในปี 2561 รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึน้ 0.303 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.63 เป็นรายได้ทีม่าจากดอกเบีย้รับ  

3. ต้นทุนขาย 

 ต้นทนุขายของบริษัทฯในปี 2561 มีจ านวน 579.237 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 69.979 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 13.74  บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2561 จ านวน 120.746 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 18.22 ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ 13.11 เนื่องจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบที่อยูใ่นระดบัราคาสงูอยา่งตอ่เนื่อง 

4. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 22.236 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.316 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมี      
คา่ใช้จ่ายเทา่กบั 20.920 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.29  

5.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 31.833 ล้านบาท และเทียบกับปี 2560 มีจ านวน  30.075 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้เทา่กบั 1.758 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 5.85 



 

 
99 

 

 

6. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

  ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 0.263 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 มีจ านวน  0.351 ล้านบาท ลดลง
เทา่กบั 0.088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.07 เนื่องจากบริษัทจ่ายคา่ธรรมเนียมธนาคารลดลง 

วิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
เพิ่ม(ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ 
สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 
385.737 
300.242 

 
356.166 
323.906 

 
29.571 

(23.664) 

 
8.30 

(7.31) 
          รวมสนิทรัพย์ 685.979 680.072 5.907 0.87 
หนีส้นิ 
หนีส้นิหมนุเวียน 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

 
108.738 
12.158 

 
101.709 
11.410 

 
7.029 
0.748 

 
6.91 
6.56 

          รวมหนีส้นิ 120.897 113.119 7.778 6.88 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
565.082 

 
566.953 

 
(1.871) 

 
(0.33) 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 685.979 680.072 5.907 0.87 
 

สินทรัพย์ 

  ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์มลูค่ารวมทัง้สิน้จ านวน 685.979 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.907
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.87 จากปีก่อน ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 สนิทรัพย์หมนุเวียน เพิ่มขึน้ จ านวน 29.571 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.30 มีสาเหตหุลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และการเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลอื 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง จ านวน 23.664 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.31 มีสาเหตุหลกัมาจาก
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์มีมลูคา่ลดลง 24.080 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นๆ เพิ่มขึน้
รวม  0.416  ล้านบาท 
 

หนีส้ิน 

ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้จ านวน 120.897 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.778   ล้าน
บาท หรือร้อยละ 6.88  จากปีก่อน ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 หนีส้ินหมุนเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 7.029 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.91 มีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า/เจ้าหนีอ้ื่นๆ/หนีส้ินหมุนเวียนอื่น และ การลดลงของภาษีเงินได้นิติ
บคุคลค้างจ่าย 

 หนีส้ินไม่หมนุเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 0.748 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.56 มีสาเหตหุลกัมาจากการ
ปรับปรุงการค านวณส ารองผลประโยชน์พนกังาน 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมทัง้สิน้จ านวน 565.082 ล้านบาท 
ลดลง 1.871  ล้านบาท หรือร้อยละ 0.33 จากปีก่อน มีสาเหตหุลกัมาจากก าไรสะสมลดลงจากผลประกอบการของปี 
2561 

       สภาพคล่อง 

หนว่ย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
เพิ่ม(ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรม 
การด าเนินงาน 

106.832 111.123 (4.291) (3.86) 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (32.426) (106.080) (73.654) (69.43) 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (59.254) (67.500) (8.246) (12.22) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 

15.151 (62.457) (47.306) (75.74) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 167.444 229.901 (62.457) (27.17) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 182.595 167.444 15.151 9.05 

 

ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ.สิน้ปี เทา่กบั 182.595 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.151 
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.05 ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 106.832 ล้านบาท 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุในปี 2561 ลดลง 73.654 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 59.254 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลทัง้หมด  
โดยสรุป บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ในรอบปีจ านวน 15.151 ล้านบาท เมื่อรวมกบั  

เงินสดต้นปี จ านวน 167.444 ล้านบาท ท าให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือ ณ วนัสิน้ปี จ านวน 
182.595 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

     
หน่วย 

งบการเงนิ ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 
  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 
อัตราส่วนสภาพคล่อง      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.55 3.50 3.82 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 2.90 3.09 3.47 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 1.02 1.06 1.31 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 5.01 4.65 5.50 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 72.89 78.48 66.36 
อตัราหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 12.89 15.29 14.70 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 28.32 23.87 24.83 
อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 6.06 5.58 5.73 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 60.18 65.44 63.70 
วงจรเงินสด วนั 41.03 36.91 27.49 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร      
อตัราก าไรขัน้ต้น % 17.25 21.44 25.69 
อตัราก าไรสทุธิ % 8.05 11.38 14.66 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 10.04 13.21 17.17 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 10.52 13.75 18.01 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 36.73 43.25 51.45 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.03 0.96 0.98 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.21 0.20 0.21 
อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ เทา่ 272.82 265.92 399.09 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่ 1.17 0.64 1.76 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 85.55 79.83 72.32 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัสิน้ปี 2561 เทา่กบั 3.55 เทา่ เพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่ 0.05 เทา่ โดยมีอตัราสว่น
สภาพคล่องหมนุเร็ว และสภาพคลอ่งเงินสดอยู่ที่ 2.90 และ 1.02 เท่าตามล าดบั โดยปี 2561 มี Cash Cycle อยู่ที่ 
41.03  วัน  เพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 36.91 วัน และเนื่องจากเวลาในการเก็บหนีลู้กค้าเฉลี่ย           
ในปี 2561 อยูท่ี่ 72.89 วนั ลดลงจากปี 2560 อยูท่ี่ 78.48 วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

ในปี 2561 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร ได้แก่ อัตราก าไรขัน้ต้น อัตราก าไรสุทธิ และ     
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ 17.25 %, 8.05 % และ10.04 % ตามล าดบั  โดยอตัราสว่นทัง้สามตวัลดลงจากปีก่อน
4.33%, 3.33% และ 3.17% ตามล าดบั 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ในปี 2561 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์อยู่ที่ 10.52 % สาเหตจุากก าไรที่ลดลง และอตัราการหมนุเวียน
สินทรัพย์อยู่ที่ 1.03 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 จ านวน 0.07 เท่า ส่วนอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวรปี 2561 
เทา่กบั 36.73 ลดลงจากปี 2560 เทา่กบั 6.520 % เนื่องจากก าไรสทุธิลดลง 

นโยบายทางการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีสว่นของหนีส้นิ 120.897 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น 565.082 ล้านบาท       คิด
เป็นอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.21 เท่า เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 0.20 เท่า โดยมีอตัราการ
จ่ายเงินปันผลในปี 2561 อยูท่ี่ 85.55 % 
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                   รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และ ก าหนดค่าตอบแทน 
 
ผู้ ถือหุ้น บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) โดย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ทกุทา่น
ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน
สว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ  โดยมีองค์ประกอบ ดงันี ้

1. นางสาวพิกลุ ทกัษิณวราจาร   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
                                                              และ ก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

2. รองศาสตราจารย์ประยรู  บญุประเสริฐ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน/ 
             ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

3. นางสาวทิพวรรณ         อทุยัสาง    กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

4. นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน/ 
   กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  และ ก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่ 
สรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท และ ผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ท าหน้าที่ก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และ ผู้บริหารระดบัสงูเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท     ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่รับ
มอบหมายดงักลา่ว  ได้ด าเนินการโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
 การสรรหากรรมการบริษัท   กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  และผู้บริหารระดับสูง    คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  
ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญ  ตลอดจนคุณวุฒิ วยัวุฒิที่หลากหลาย และทศันคติที่ดีต่อองค์กร อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจการของบริษัทตอ่ไปด้วยความยัง่ยืน 
 ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาเร่ืองส าคญั
ตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวม 2 ครัง้ 
                ทัง้นี  ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) มีจ านวนกรรมการบริษัท รวม 9 ท่าน  
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ทา่น กรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท 3 ท่าน  และ กรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้บริหารบริษัท 2 ทา่น  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน จะจดัให้กรรมการมีการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย  เพื่อทบทวนการปฏิบตัิหน้าที่ในรอบปี ส าหรับข้อมลูค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหารได้แสดงไว้ในหวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจ าปีฉบบันี  ้ 
                                                                                      วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์  2562 
                                                          ในนามของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน 
 
                 
                                                                                    (นางสาวพิกลุ    ทกัษิณวราจาร) 
                                        ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบต่อผู้ถอืหุ้น  

ผู้ ถือหุ้น บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย                                                      
นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ประยรู  บญุประเสริฐ                                     
และ นางสาวพกิลุ  ทกัษิณวราจาร เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ                                                    
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ                                                  
ได้มีการประชมุอยา่งสม า่เสมอรวม 4 ครัง้ และในปี พ.ศ. 2562 ได้ประชมุอีก 1 ครัง้เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 โดยมี
การพิจารณาและสอบทานเร่ืองตา่งๆที่ส าคญั ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2561  ร่วมกับ         
ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จดัท าขึน้อยา่งถกูต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอครบถ้วนและเช่ือถือได้ พร้อมทัง้ให้
ข้อสงัเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ นอกจากนีไ้ด้สอบทานการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ รวมทัง้รายการที่เก่ียวโยงกันเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและ
หลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่1/2562 วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 ผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2561  ตามที่ได้มีการน าเสนอรายงานเป็นประจ าในทุกไตรมาสและ
สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 โดยผู้ตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารอย่างสิน้เชิง 
โดยได้ว่าจ้าง บริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์  จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท    ได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคมุภายในให้เหมาะสม และมีประสทิธิผล โดยพิจารณา
จากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้ สอบบัญชี พร้อมให้ข้อแนะน ากับผู้ ตรวจสอบ เพื่อให้
เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ   การติดตามและด าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมี
นยัส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
ป้องกนัหรือลดความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ 

 แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
สอดคล้องกบัการตรวจสอบภายในในปี 2562 รวมถึงให้เกิดการติดตามการแก้ไขจากผลการตรวจสอบใน
ประเด็นที่มีนยัส าคญัอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน  เพื่อให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ท าให้การได้
ข้อมลูในการบนัทกึบญัชีที่ถกูต้องตามหลกัการบญัชี และมีสว่นช่วยในการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบระบบบริหารความเสีย่งเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีระบบงานและวิธีปฏิบตัิดีเพียงพอที่จะป้องกนัและ   
ลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ และอนมุตัิรายการ และอนมุตัิวงเงินของฝ่ายที่เก่ียวข้องสอดคล้องกบันโยบายและอ านาจ
อนมุตัิที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้และให้เกิดความเช่ือมโยงกบัการควบคมุภายใน 
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 พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนประจ าปี 2562 โดยพิจารณากระบวนการคัดเลือกว่าเป็นไปตาม
แนวทางและขัน้ตอนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยพิจารณาคณุสมบตัิของส านกังานสอบ 
บญัชีและผู้สอบบญัชี และเพื่อเพิ่มความมัน่ใจในความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนด
นโยบายที่สอดคล้องกบัประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
โดยในปีที่ผา่นมา บริษัทจ่ายคา่สอบบญัชี และ คา่บริการอื่นๆ ให้กบั บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่มีรายละเอียด 
ดงันี ้

รายละเอียดคา่ใช้จา่ย จ านวนเงิน (บาท) 

งบสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาสละ 130,000 บาท) 390,000 

งบตรวจสอบประจ าปี 500,000 

รวมทัง้สิน้ 890,000 

 

 การก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการบริหารงานตามหลกัการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ในปี 2561 บริษัทฯ จดัให้มีระบบควบคมุการภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม รวมทัง้มีกระบวนการท่ีช่วยให้ความมัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้วน     
เช่ือถือได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีในปีที่ผ่านมาและค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 แตง่ตัง้  
 นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่   4523    

นางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  3844      
นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  5813 

แหง่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็น ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 

 

 วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 (นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
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  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

ผู้ถือหุ้นบริษัท พรอดดจิิ จ ากัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบในการ
สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ที่มีการเปิดเผยไว้อยา่งครบถ้วน เพียงพอ และ เหมาะสม 

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงิน และ ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี โดยงานการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามาตรฐานทางบญัชี   นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน และ การตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสีย่ง และ การก ากบัดแูล
กิจการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงินมีความถกูต้อง  ครบถ้วน และเพียงพอจะรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และ รายงานทางการเงินส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2561  มีความถกูต้องครบถ้วน  เหมาะสม และ เช่ือถือได้ 

 

                                                                                                        วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 ในนามคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
   (รองศาสตราจารย์ประยรู    บญุประเสริฐ) 

  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
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บร�ษัท พรอดดิจ� จำกัด (มหาชน)

7/3 หมู� 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศร� 
จังหวัดนครปฐม 73120

0 3433 2611-2 , 0 3422 8298-301

อีเมล�สำหรับนักลงทุน : ir@prodigy.co.th


