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   ข้อมูลทางการเงนิ / Financial Highlights   

  

 

 

�.วันที� 31 ธันวาคม 2562 2562 
2019 

2561 
2018 

2560 
2017 

As Ended Of 31 December 
2019 

ฐานะทางการเงนิ    Financial Status 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 670.18 685.98 680.07 Total Asset (Million Baht) 

หนี �สินรวม (ล้านบาท) 93.22 120.90 113.12 Total Liabilities (Million Baht) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 576.96 565.08 566.95 Shareholder’s Equity (Million 

Baht) 

ผลประกอบการ    Operational Performance 

รายได้รวม (ล้านบาท) 676.62 705.67 653.61 Total Revenue (Million Baht) 

รายจ่ายรวม (ล้านบาท) 591.74 633.83 560.25 Total Expenses (Million Baht) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 84.60 71.57 93.00 Earnings Before Income Tax 

(Million Baht) 

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 65.88 56.81 74.41 Net Earnings (Million Baht) 

อัตราส่วนทางการเงนิ    Financial  Ratio 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.03 3.55 3.50 Current Ratio (Times) 

อัตรากาํไรสุทธิ (%) 9.74 8.05 11.38 Net Profit Margin (%) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.54 10.04 13.21 Return On Shareholder’s 

Equity (%) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.52 10.52 10.94 Return On Total Asset (%) 

อัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า) 

0.16 0.21 0.20 Debt to  Equity (Times) 

ข้อมูลต่อหุ้น    Per Share Data 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.21 0.28 Earnings Per Share (Baht) 

มูลค่าต่อหุ้น (บาท) 2.14 2.09 2.10 Value Per Share (Baht) 

จาํนวนหุ้นสามั�ถัวเ�ลี�ยถ่วงนํ �าหนัก 
(หุ้น) 

270,000,000 270,000,000 270,000,000 The Weight Average no of 
Common Stock (Share) 



 

 
3 

 

                        

 

ปี 2562  ส�านการณ์เศรษฐกิจ�ลกมีความผนัผวนทั �งภายในและตา่งประเทศ ซ��งเป็น

ผลกระทบจากความขดัแย้งทางการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีน   อยา่งไรก็ตาม ทา่มกลาง

ปัญหาทางเศรษฐกิจที�เกิดข� �น  บริษัทยงัคงมุง่มั�นดําเนินธุรกิจให้มผีลประกอบการที�เติบ�ตอยา่ง

ตอ่เน��องและยั�งย�น 

สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศไทยในปี 2562  อยูใ่นสภาวะซบเซา  มีการขยายตวัใน

อตัราที�ตํ�า  ทั �งนี �เพราะรายได้หลกัของประเทศ ค�อ ภาคการสง่ออก และ ภาคการทอ่งเที�ยวหดตวัลง  ซ��งเป็นผลกระทบจากสงคราม

การค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีน   และ การแข็งคา่ของเงินบาท  อีกทั �งผลกระทบจากภยัธรรม�าติ ค�อ เกิดภาวะแห้งแล้งในภาค

อีสานในคร��งปีแรก  และเกิดอทุกภยัในภาคเหน�อ และ ภาคอีสานใน�ว่งคร��งปีหลงั ทําให้พ��ผลทางการเกษตรได้รับความเสยีหาย  

กระทบตอ่กําลงัซ� �อของผู้บริ�ภคทั�วไป   และทําให้เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการขยายตวัอยูท่ี� 2.5% 

 สาํหรับอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ PET ภายในประเทศปีนี � มีการขยายตวัลดลง  สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม

อยูใ่นระดบัสงู  แตไ่ด้รับอานิสงส์จากราคาวตั�ดุิบที�ลดลงสง่ผลให้ต้นทนุสนิค้าลดลง และ กําไรขั �นต้นสงูข� �น  และจากกระแสอนรัุกษ์

สิ�งแวดล้อมและมาตรการตา่ง� ของภาครัฐ ทาํให้ผู้ประกอบการที�ใ�้�งุพลาสติกเป็นวตั�ดุิบต้องมีการปรับตวั และติดตาม 

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท และ พนกังานทุกคนยงัคงมุ่งมั�นที�จะดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการที�ดี  และรับผิด�อบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น  เพ��อให้ บมจ.พรอดดิจิ เติบ�ตอยา่งตอ่เน��องและสร้างผลตอบแทนที�ดีให้แก่ผู้

��อหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งยั�งย�น 

 
 
 

 

 
                                                        

                                                                      รองศาสตราจารย์ประยรู  บญุประเสริฐ 

 ประธานกรรมการ 
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ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร 

 

ช��อ-สกลุ : รองศาสตราจารย์ประยรู     บญุประเสริฐ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ                                                                                                                 

อาย ุ : 78 ปี                                                                                                                                         

การถ�อหุ้นของกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้อง : ไมม่ี 

% การเปลี�ยนแปลงในปีที�ผา่นมา             : - 

ดํารงตําแหนง่ในกิจการอ��น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 

  บริษัทที�ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 แหง่ 

วนัที�ได้รับการแตง่ตั �ง : พฤษภาคม 2556                                                                                                                             

วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท สาขาการวิจยัการปฏิบตัิการ (Operation Research) 

  มหาวิทยาลยัดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธรุกิจ สาขาการตลาด  

  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 : ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร  

 : ศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาเอกทางด้านการวจิยัการปฏิบตัิการ 

  มหาวิทยาลยัดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 

 : อบรมหลกัสตูรการจดัการสิ�งแวดล้อม มหาวิทยาลยั แคลฟิอร์เนยี สเตรท เฮวาร์ด 

  สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) 

ตําแหนง่ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 : กรรมการ อิสระ  บริษัท มหพนัธ์ุ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทํางาน : หวัหน้าโครงการวิจยั  “การสง่เสริมและพฒันาอตุสาหกรรมเฮมพ์อยา่ง 

  สร้างสรรค์แบบครบวงจร” กระทรวงอตุสาหกรรม 

 : ที�ปรึกษาโครงการ “การพฒันาธุรกิจสปาและผลติภณัฑ์สมนุไพร” 

  กระทรวงอตุสาหกรรม 

 : ที�ปรึกษารัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงพาณิชย ์

 : หวัหน้าโครงการวิจยั เร��อง “ปัญหาธุรกิจขนาดยอ่มและการออกแบบระบบ 

  แฟรนไชส”์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ชื�อ-สกลุ : คณุทิพวรรณ     อทุยัสาง                                                                                                                  

ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

        กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ  

        กําหนดคา่ตอบแทน                                                                                                                                                       

อาย ุ  : 61 ปี                                                                                                                                         

การถือหุ้น�องกรรมการและผู้ที�เกี�ยว�้อง : ไมม่ี 

% การเปลี�ยนแปลงในปีที�ผา่นมา : - 

ดํารงตําแหนง่ในกิจการอื�น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 4 แหง่ 

   บริษัทที�ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 แหง่ 

วนัที�ได้รับการแตง่ตั �ง : พฤษภาคม 2556                                                                                                                               

วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                                                            

  : ปริญญาตรี การบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์ และ 

   การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 29/2003) 

  : หลกัสตูร วิทยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที� 9  

 :  หลกัสตูร สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที� 8  

  : หลกัสตูร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 53  

  : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013) 

  : หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) 

  : หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD 9/2019) 

ตําแหนง่ปัจจบุนั  

 2558-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอร่าแอนด์ไอฟลุ จํากดั (มหาชน) 

 2556-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนด 

        คา่ตอบแทน บริษัท พรอดดจิิ จํากดั (มหาชน) 

 2556-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

   บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จํากดั (มหาชน) 

 2550-ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จํากดั  

 2548-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซั�นเพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

  

ประสบการณ์ทํางาน : ผู้จดัการ�่าย บริษัท เนชั�นเนิล เซมิคอนดกัเตอร์ (กรุงเทพ) จํากดั 

  : รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ดาต้า เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จํากดั 

  : กรรมการผู้อํานวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

   บริษัท อินเตอร์แนชั�นเนิล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) (IEC) 

  : กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ไออีซี อินเตอร์เนต จํากดั 
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ชื�อ-สกลุ : คณุพิกลุ     ทกัษิณวราจาร                                                                                                    

ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล 

  สรรหา และ กําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ                                                                                                                             

อาย ุ : 65 ปี                                                                                                                                         

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้อง : ไมม่ี 

% การเปลี�ยนแปลงในปีที�ผา่นมา : -  

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื�น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 

  บริษัทที�ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 

วนัที�ได้รับการแตง่ตั �ง : พฤษภาคม 2556                                                                                                                             

วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ) 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 : วฒุิบตัรหลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่นที� 7 

  สถาบนัวิทยาการการค้า 

 : ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวิทยาการการประกนัภยัระดบัสงู สาํนกังาน 

  คณะกรรมการกํากบั และสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 : ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน 

 : ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) 

 : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014) 

ตําแหนง่ปัจจบุนั    

 2557 – ปัจจบุนั : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน  

   และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอดดิจิ  จํากดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจบุนั : กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื�องประดบัแหง่ชาติ  

        (องค์การมหาชน) 

 2561 – ปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครื�องประดบัแหง่ชาต ิ

                                                                   (องค์การมหาชน) 

ประสบการณ์ทํางาน   

 2553 - 2557 : รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 2550 – 2553 : รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์

 2547 - 2555 : กรรมการในคณะกรรมการตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 

 2544 – 2545 : อนกุรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 
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ชื�อ-สกลุ         :     ดร.ธเนตร นรภมูิพิภชัน์                                                                                                                

ตําแหนง่ปัจจบุนั        :    กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 68 ปี                                                           

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้อง : ไมม่ี 

% การเปลี�ยนแปลงในปีที�ผา่นมา : - 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื�น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 

  บริษัทที�ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 

วนัที�ได้รับการแตง่ตั �ง : 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 รุ่นที� 3 

 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) 

ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ/ บริษัท พรอดดจิิ จํากดั (มหาชน) 

 : ศาสตราจารย์ 

  : กรรมการมลูนิธิแพทย์อาสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 : กรรมการสถาบนัป๋วยอึ�งภากรณ์ 

ประสบการณ์ทํางาน   

 2546-2550 : กรรมการบริหารสาํนกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

    (ส.ส.ว.) (กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ)ิ 

 2543-2555  : ผู้อํานวยการสถาบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED) 

 2541-2543 : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

 2540-2543 : กรรมการและกรรมการบริหารกลุม่บริษัทนอร์ธปาร์ค 

 2539-2541 : กรรมการสภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 2538-2541 : คณบดี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ช��อ-สกลุ : นายธงชยั ตนัสทุตัต์  

ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร�วามเสี�ยง 

       และ กรรมการผู้จดัการ 

อาย ุ : �� ปี                                                                                                                                         

การ��อหุ้นของกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้อง : ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมด 

% การเปลี�ยนแปลงในปีที�ผา่นมา : - 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ��น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 

  บริษัทที�ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 

วนัที�ได้รับการแตง่ตั �ง : 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) 

     :     หลกัสตูร CTO Course (Chief Transformation Officer) ของ ตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ตําแหนง่ปัจจบุนั    

2535-ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ บริษัท พรอดดจิิ จํากดั (มหาชน) 
 

ประสบการณ์ทํางาน   

  : ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จํากดั  

  : ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท โรงกลั�นนํ �ามนัน�รชยัศรี จํากดั 

  : ผู้จดัการแผนกขายสง่ บริษัท บี แอนด์ พ ีโปรดกัส์ จํากดั 
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ชื�อ-สกลุ : นายวิสทุธิ     วิทยฐานกรณ์  

ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ / 

  กรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนดคา่ตอบแทน                                                                                                                             

อาย ุ : 65 ปี 

การถือหุ้นของกรรมการและ�ู้ที�เกี�ยวข้อง : ร้อยละ 4.44 ของหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมด 

% การเปลี�ยนแปลงในปีที��า่นมา : - 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื�น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 แหง่ 

  บริษัทที�ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 8 แหง่ 

วนัที�ได้รับการแตง่ตั �ง : เมษายน 2535 

วฒุิการศกึษาและการฝึกอบรม : ปริญญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ� สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 : ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 : บริหารธุรกิจบณัฑติ สถาบนัราชภฎัสวนดสุติ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 43/2548 

- หลกัสตูร Finance for Non - Finance Director รุ่น 31/2549 

 : หลกัสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือขา่ยนวตักรรม (BRAIN) 

  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ตําแหนง่ปัจจบุนั 

 : กรรมการ /กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนดคา่ตอบแทน 

       บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

 : กรรมการ /บริษัท ไทยฮา จํากดั (มหาชน) 

 : กรรมการ/ บริษัท โรงกลั�นนํ �ามนันครไชยศรี จํากดั 

 : กรรมการ/ บริษัท เซง่เฮงอตุสาหกรรม จํากดั 

 : กรรมการ/ บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี� จํากดั 

 : ประธานกรรมการ / บริษัท ชยัภิรมย์ จํากดั 

 : กรรมการ / บริษัท วาโป้ เฟรนด์ชิป จํากดั 

 : กรรมการ / บริษัท ชุ่มศีลทรัพย์ จํากดั 

 : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / บริษัท นา่คบ จํากดั 

ประสบการณ์ 

 : ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนด 

       คา่ตอบแทน บริษัท นํ �ามนัพชืไทย จํากดั (มหาชน) 

 : กรรมการ�ู้จดัการ บริษัท นํ �ามนัพืชไทย จํากดั (มหาชน) 

 : สมาชิกสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
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ช��อ-สกลุ : นายปราโมทย์     สนัติวฒันา  

ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ  

อาย ุ : 64 ปี                                                                                                                                         

การ��อหุ้นของกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้อง : ร้อยละ 0.15 ของหุ้นที�มสีทิธิออกเสยีงทั �งหมด 

% การเปลี�ยนแปลงการ��อครองหุ้น : - 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ��น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 

  บริษัทที�ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 4 แหง่ 

วนัที�ได้รับการแตง่ตั �ง : เมษายน 2548 

วฒุิการศกึษาและการอบรม : เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) 

 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 227/2016) 

ตําแหนง่ปัจจบุนั    

 2557-ปัจจบุนั : ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

    - บริษัท นํ �ามนับริโ�คไทย จํากดั 

    - บริษัท ไทยร่วมใจนํ �ามนัพ�ช จํากดั 

    - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จํากดั 

 2557-ปัจจบุนั : ผู้อํานวยการหนว่ยธุรกิจอาหารสตัว ์

    - บริษัท ไทยร่วมใจนํ �ามนัพ�ช จํากดั 

    - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จํากดั 

 2548-ปัจจบุนั : กรรมการ 

    - บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

 2520 -ปัจจบุนั : กรรมการบริหาร 

    - บริษัท นํ �ามนับริโ�คไทย จํากดั 

    - บริษัท ไทยร่วมใจนํ �ามนัพ�ช จํากดั 

    - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จํากดั 

    - บริษัท ยงสมใจ จํากดั 

ประสบการณ์ทํางาน   

 : ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี และ ผู้จดัการฝ่ายการขายและการตลาด     

  บริษัท นํ �ามนับริโ�คไทย จํากดั 

 : ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี ผู้จดัการฝ่ายการขายและการตลาด และ 

  ผู้จดัการฝ่ายจดั�� �อวตั�ดุิบ บริษัท ไทยร่วมใจนํ �ามนัพ�ช จํากดั 

 : ผู้จดัการฝ่ายจดั�� �อวตั�ดุิบ บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จํากดั 
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ชื�อ-สกลุ : นายวรวฒุิ  ตั �งพิรุฬห์ธรรม 

ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ  

อาย ุ : 46 ปี 

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้อง : ไมม่ี 

% การเปลี�ยนแปลงการถือครองหุ้น : - 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื�น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  2 แหง่ 

  บริษัทที�ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  2 แหง่ 

วนัที�ได้รับแตง่ตั �ง : เมษายน 2558 

วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   : ปริญญาตรี สาขาการจดัการทั�วไป 

   คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Strategic Board Master Class รุ่นที� 6/2562 (SBM) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที� 4/2561   

      (BNCP) 

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

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries   

      รุ่นที� 20/2561 (CGI)   

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Family Business Sustainability รุ่นที� 4/2559 (FBS) 

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

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Diploma Examination รุ่นที� 22/2550 (EXAM) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที� 92/2550 (DCP) 

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

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นที� 14/2547 (DAP) 

   : วฒุิบตัรหลกัสตูรนกัลงทนุผู้ทรงคณุวฒุิ รุ่นที� 6 สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 

   :  ประกาศนียบตัร CFO มืออาชีพ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ตําแหนง่ปัจจบุนั    

          2560 – ปัจจบุนั  : กรรมการ  บริษัท นํ �ามนัพืชไทย จํากดั (มหาชน) 

          2559 – ปัจจบุนั  : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และพิจารณา 

         คา่ตอบแทน บริษัท เมเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

          2558 – ปัจจบุนั  : กรรมการและคณะกรรมการยทุธศาสตร์และการลงทนุ 
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                                        บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

          2540 – ปัจจบุนั  : กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง  บริษัท ไทยฮา จํากดั (มหาชน) 

          2550 – 2557  : ประธานเจ้าหน้าที�การเงินและประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

    บริษัท ไทยฮา จํากดั (มหาชน) 

          2554 – ปัจจบุนั  : ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  บริษัท เชียร์ กรุ� ป โฮลดิ �งส์ จํากดั 

  

การดาํรงตาํแหนง่ทางสงัคม : ประธานรุ่น หลกัสตูร SCBS Infinite Wealth Program (IWP) รุ่นที� 3 ปี 2559,  

  หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ 

 : ผู้ ร่วมก่อตั �งโครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา” สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจ 

  ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมลูนิธิข้าวไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

   : วิทยากรบรรยายพเิศษ เรื�อง การบริหารความเสี�ยง, การเงินสาํหรับ 

   ผู้ประกอบการภาควิชาวศิวกรรมอตุสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  

   มหาวิทยาลยัมหิดล 

                              : คณะกรรมการสมาคมนิสติเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีแหง่ 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

                              : คณะกรรมการคดัเลอืกผู้สมคัรนกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ 

   มหาวิทยาลยัมหิดล 

                              : สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ช��อ-สกลุ   : นายวชัร วิทยฐานกรณ์  

ตําแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง 

       ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

อาย ุ : 50 ปี                                                                                                                                         

การถ�อหุ้นของกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้อง : ร้อยละ 2.22 ของหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั �งหมด 

% การเปลี�ยนแปลงในปีที�ผา่นมา             : - 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอ��น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 แหง่ 

  บริษัทที�ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 แหง่ 

วนัที�ได้รับการแตง่ตั �ง : เมษายน 2551                                                                                                                             

วฒุิการศกึษาและการอบรม : เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั โคโลราโด-เดนเวอร์ 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

     :    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดิน รุ่นที� 5 ปี 2562  

 : สถาบนัวิทยาการพลงังาน หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที� 12 ปี 2561 

 : สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที�  22 ปี 2559 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  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) 

ตําแหนง่ปัจจบุนั    

2556-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท นํ �ามนัพ�ชไทย จํากดั (มหาชน) 

2551-ปัจจบุนั : กรรมการ /กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

  บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

2561-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท โกลเด้นเธร็ค จํากดั 

ประสบการณ์ทํางาน 

2561-2562 : ที�ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

2556-2559 : เลขานกุาร บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

2547-2559 : ผู้จดัการฝ่ายธุรการและคลงัสนิค้า บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

2547-2556 : ผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

2543-2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

2541-2543 : ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้า บริษัท ไชนา่-ไทยเวทเจ็ดเทเบิ �ลออยล ์(อู�่ั�น) จํากดั 

2536-2537 : เจ้าหน้าที�การเงิน บริษัท นํ �ามนัพ�ชไทย จํากดั (มหาชน) 
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ช��อ-สกลุ : นายวมิล วงษ์จนัทร์  

ตําแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/ 

  กรรมการบริหาร/ ผู้จดัการฝ่ายผลิต                                                                                                            

อายุ : 58 ปี                                                                                                                                         

การถ�อหุ้นของกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้อง : ร้อยละ 0.07 ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมด                                                                                                                      

% การเปลี�ยนแปลงการถ�อครองหุ้น : - 

การดํารงตําแหน่ง�นกิจการอ��น : ไม่มี 

วนัที�ได้รับการแตง่ตั �ง : 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) 

ตําแหน่งปัจจุบนั    

2535-ปัจจบุนั : ผู้จดัการฝ่ายผลิต บริษัท พรอดดจิิ จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทํางาน   

 2534-2535 : รองผู้จดัการโครงการ บริษัท นํ �ามนัพ�ชไทย จํากดั (มหาชน) 

 2529-2534 : วศิวกรโรงงาน บริษัท นํ �ามนัพ�ชไทย จํากดั (มหาชน) 

 

ช��อ-สกลุ  : นางลกัขณา   ร่มร��น 

ตําแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง/ 

  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน                                                                                                                                                     

อายุ : 54 ปี                                                                                                                                         

การถ�อหุ้นของกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้อง : ไม่มี 

% การเปลี�ยนแปลงการถ�อครองหุ้น : - 

การดํารงตําแหน่ง�นกิจการอ��น : ไม่มี 

วนัที�ได้รับการแตง่ตั �ง : 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 

ตําแหน่งปัจจุบนั    

2553-ปัจจบุนั : ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท พรอดดจิิ จํากดั (มหาชน) 

2539-2553 : พนกังานบญัชีบริษัท พรอดดจิิ จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทํางาน  

               2529-2539 : พนกังานบญัชี บริษัท นํ �ามนัพ�ชไทย จํากดั (มหาชน) 
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ช��อ-สกลุ :  นางสาวฐิติกานต์    สง่าเนตรเพชร 

ตําแหน่งปัจจบุนั : เลขานกุารบริษัท / นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

อาย ุ : 45 ปี                                                                                                                                         

การถ�อหุ้นของกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้อง : ไม่ม ี

% การเปลี�ยนแปลงการถ�อครองหุ้น : - 

การดํารงตําแหน่ง�นกิจการอ��น : ไม่ม ี

วนัที�ได้รับการแต่งตั �ง : 9  พฤษภาคม 2560                                                                                                                           

วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต 

                                                                     บพิตรพิมขุ จกัรวรรด ิ

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 ประจําปี 2561  

ตําแหน่งปัจจบุนั  

2560-ปัจจบุนั : เลขานกุารบริษัท / นกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

2542 - 2559 : เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ และ  เลขานกุารกรรมการบริษัท 

                                                                     บมจ.ฟาร์มาคอสเมท็ 
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           ข้อมู��ั���� 

 
 
ชื�อบริษัท :   บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

ชื�อย่อ :   PDG 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ :   เป็นผู้ผลติและจดัจําหน่ายบรรจภุณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก 

Polyethylene Terephthalate (ขวด PET) และ Preform (พรีฟอร์ม) 

ที�ตั �งสํานกังาน�หญ่ :   7/3 หมู่ที� 3 ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชยัศรี 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 มลูค่าที�ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  

    รวม 135,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว :   หุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  

    รวม 135,000,000 บาท 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์    : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน) 

  เลขที� 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

  10400  โทรศพัท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9992 

 ผู้สอบบัญชี  : 1. นางชลรส     สนัติอศัวราภรณ์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4523 

                                         หรือ 2. นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5613 

                                         หรือ 3. นางสาวศิราพร เอื �ออนนัต์กลุ      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3844 
 
 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 

  ตู้  ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501  

                                             โทรศพัท์ 02-264-9090 โทรสาร 02-264-0789-90 
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ค������ ��������������������������ค��

บริษัท พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จด

ทะเบียนจัดตั �งข� �นเมื�อวันที� 23 เมษายน 2535 เพื�อประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด 

Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) โดยผ�้ รวมก่อตั �ง

บริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มบริษัท นํ �ามนัพืชไทย จํากัด (มหาชน) และ 

กลุม่บริษัท นํ �ามนับริโภคไทย จํากดั  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน

ในตอนเริ�มต้นจัดตั �งบริษัททั �งสิ �น 30 ล้านบาท ณ วันที�  31 

ธนัวาคม 256�  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 135 ล้านบาท ทนุจด

ทะเบียนชําระแล้ว 135 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญ

จํานวนทั �งสิ �น 270,000,000 หุ้น ม�ลคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

โดยบริษัทฯไมม่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  พ�ันาการที�สําคญั

ของบริษัทฯ ในช่วงตั �งแตจ่ดัตั �งในปี 2535 มีดงัตอ่ไปนี � 

 
ปี 2535 ����� �� ������ �������� ������ �������� ������ �� ����������� ������ ������� 

 

 จดทะเบยีนจดัตั �ง บริษัท พรอดดจิิ จํากดั เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2535 ด้วยทนุจดทะเบียน   30  

ล้านบาท 

 �ื �อเครื�องจกัรชดุแรกจากประเท�สหรั�อเมริกา กําลงัการผลติ 50 ตนัพลาสติกวตัถดุิบตอ่เดือน  

และ มีการก่อสร้างอาคารหลงัที� 1  ���งมีพื �นที�ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร  เพื�อใช้เป็น

โรงงานผลติและโกดงัเก็บสนิค้า 

ปี 2536 

 บริษัทฯ เพิ�มทนุจดทะเบยีนชําระแล้วเป็น 50 ล้านบาท โดยการรวมทนุของกลุม่บริษัท นํ �ามนั

บริโภคไทย จํากดั และนําเงินที�ได้ไป�ื �อเครื�องจกัรจากประเท�ญี�ปุ่ นกําลงัการผลติ 30 ตนั

พลาสติกวตัถดุิบตอ่เดือน 

ปี 2539  ก่อสร้างอาคารหลงัที� 2  ���งมีพื �นที�ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร เพื�อใช้เป็นโกดงัเก็บสนิค้า 

ปี 2540  สั�ง�ื �อเครื�องจกัร เพื�อผลติขวดขนาดใหญ่ (ขวดขนาด 5 ลติร) ���งมกํีาลงัการผลติ 30 ตนัตอ่เดือน 

ปี 2547  ก่อสร้างอาคารหลงัที� 3 เพื�อใช้เป็นโรงงานผลติ ���งมีขนาดพื �นที�ใช้สอย 2,700 ตารางเมตร 

ปี 2550  ได้รับการรับรองระบบควบคมุคณุภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท Intertek Certification Ltd. 

ปี 2551  ก่อสร้างอาคารหลงัที� 4  เพื�อใช้เป็นโกดงัเก็บสนิค้า  ���งมีขนาดพื �นที�ใช้สอย 2,000 ตารางเมตร 

ปี 2548 - 2553 

 �ื �อเครื�องจกัรเพิ�มเติมอยา่งตอ่เนื�อง โดยมีการเพิ�มเครื�องจกัรทั �งสิ �นรวม 15 เครื�อง คดิเป็นกําลงัการ

ผลติรวม 500 ตนัพลาสติกตอ่เดอืน 

 �ื �อเครื�องจกัรญี�ปุ่ น เพื�อเพิ�มกําลงัการผลติข� �นอกีกวา่ร้อยละ 50 ของกําลงัการผลติเดิม 

ปี 2553 

 ได้รับการรับรองระบบควบคมุคณุภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจดัการด้านความปลอดภยั

ของอาหาร GMP และระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจดุวิก�ตที�ต้องควบคมุในการผลติอาหาร 

HACCP จากบริษัท Intertek Certification Ltd. 

ปี 2554 - 2555  �ื �อเครื�องจกัร เพื�อเพิ�มกําลงัการผลติรวม 10 เครื�อง 

ปี 2555 

 ติดตั �งเครื�องปิด�ลากขวด PET อตัโนมตัิจํานวน 5 ชดุ กําลงัการผลติประมาณ 6 ล้านขวด

พลาสติกตอ่เดือน  และติดตั �งเครื�องบรรจขุวด PET ใสห่ีบหอ่อตัโนมตัิจํานวน 1 ชดุ  กําลงัการผลติ 

ประมาณ 1.2 ล้านขวดพลาสติกตอ่เดือน 
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ปี 2556 

 ติดตั �งเ�รื�องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออตัโนมัติจาํนวน 1 ชุด  กาํลังการผลิตประมาณ 2.4 
ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน 

 ก่อสร้างอา�ารหลังที� 5  เพื�อใช้เป็นโรงงานผลติ 

 บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เพื�อเตรียมจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปี 2557 

 เม��อ 29 กรกฎาคม 2557 ทางสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับ

อนญุาตให้บริษัท สามาร�นําหุ้นสามญัของบริษัท เป� นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน สามาร� �� �อ – ขาย 

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

ปี 2558  ได้รับการรับรองใบประกาศนยีบตัรอตุสาหกรรมสเีขียวระดบัที� 2 

ปี 2559  ได้รับการรับรองระบบควบคมุคณุภาพ ISO 9001: 2015 จากบริษัท Intertek Certification Ltd. 

ปี 2560 

 ขยายพ� �นที�บริเวณอาคาร 5 เพ��อรองรับการตดิตั �งเคร��องจกัรใหม ่

 สั�ง�� �อเคร��องจกัรใหม ่เพ��อ�ลติ Preform ���งเป� นสนิค้ากลุม่ใหม ่ที�จะรองรับการขยาย�ุรกิจใน

อนาคต 

ปี 2561 

 เริ�มจําหนา่ย�ลติภณัฑ์ Preform ���งเป� น�ลติภณัฑ์ใหมข่องบริษัท 

 บริษัทได้รับการรับรองจากโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ

ทจุริต “CAC” 

ปี 2562 

  บริษัทได้รับการประเมิน CG อยูใ่นเกณฑ์ ระดบั 4ดาว (ดีมาก) 

  ได้รับการจดัอนัดบัจากตลาดหลกัทรัพย์ในงาน Mai Forum 2019 

- หุ้นแกร่งมกํีาไรติดตอ่กนัทกุปี อยา่งน้อย  5 ปี 

- หุ้นที�มี ROE เ�ลี�ย 5 ปี มากกวา่ 10% (2557 – 2561) 

- หุ้นที�ให้ปัน�ลเพิ�มข� �นทกุปี ตดิตอ่กนั 3 ปี (2559 – 2561) 
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วิสัยทัศน์ :       เราจะมุ่งผลิ�สินคา้�ี�มีคณุภาพดว้ยความรับผิดชอบ�่อผู้บริโภคและสงัคม 

พันธกิจ    :      เราจะมุ่งพ�ันาคณุภาพสินคา้และบริการเพื�อ�อบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ดว้ย 

                          เ�คโนโลยี�ี��นัสมยัและบคุลากร�ี�ผ่านการ�ึกอบรมอย่าง�่อเนื�อง �ั�งนี�โดยคํานึงถึงประโยชน์ 

                         �ี�สงัคม และชมุชนจะ�ดร้ับรวมถึงการเป็นมิ�ร�่อสิ�งแวดลอ้ม 

นโยบายคุณภาพ  :  เป็นผูนํ้าในธุรกิจบรรจุภณัฑ์ดว้ยคณุภาพ และการใหบ้ริการอย่างมืออาชีพ 

   เป็นผูนํ้า หมายถึง   ความมุ่งมั�นของบริ�ั��ี�จะผลิ�สินคา้�ี�มีคณุภาพ 

  ดว้ยคณุภาพ หมายถึง   ผลิ�ภณัฑ์�ี��ดม้า�ร�านเป็น�ี�ยอมรับของลูกค้า 

  การใหบ้ริการอย่างมืออาชีพ   หมายถึง   การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  

กลยุทธ์ขององค์กรที�นําไปสู่ความยั�งยืน  กล่าวคือ  การมุ่งหวงัใหอ้งค์กรและสงัคมโดยรวม อนัหมายถึง ผู้มีส่วน

�ดเ้สีย�ั�งภายในและภายนอกองค์กร�ดร้ับผลกระ�บในเชิงบวกจากการดําเนินงานขององค์กร 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

 เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การ

เป็นผู้ นําในธุรกิจผลิตและจดัจําหน่ายขวด PET ที�สามารถ

ผลิตสินค้าที� มีคุ�ภา� สะอาด และปลอดภัยตาม

ข้อกําหนดของลูกค้า อันจะนํามาสู่คุ�ภา�ชีวิตที�ดีของ

ผู้บริโภคปลายทางและสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตาม

กําหนด เ�ื�อให้โรงงานของลูกค้าสามารถเดินการผลิตได้

อย่างต่อเนื�อง รวมทั �งบริษัทฯ ยังให้ความสําคั�กับการ

บริการที�ดี โดยบริษัทฯ จะให้คําแนะนําเกี�ยวกบัการเลือกใช้

บรรจุภ�ั��ที�เหมาะสมกบักระบวนการผลิตของลกูค้า และ

ให้แนะนําเกี�ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตที�จําเป็น

เ�ื�อให้การบรรจุเครื�องดื�ม หรือเครื�องปรุงรสของลูกค้ามี

ประสิทธิภา�สงูที�สดุ 

   บ ริ ษั ท ฯ  ยั ง มี เ ป้ า ห ม า ย ที� จ ะ ส ร้ า ง ค ว า ม

เจริ�เติบโต และความมั�งคั�งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ 

อย่างยั�งยืนในระยะยาว โดยใช้ประสบการ��ด้านการผลิต

แ ล ะ จัด จํ า ห น่ า ย ข ว ด  PET ก ว่ า ยี� สิ บ ปี  ม า �ั� น า

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภา�ดีข� �น    เ�ื�อลดต้นทุน

ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะ �ั� น า บ ร ร จุ ภั� �� ที� เ กี� ย ว เ นื� อ ง กับ 

Polyethylene Terephthalate (PET� เ�ื�อตอบสนองความ

ต้องการของลูก ค้า  รวมทั �งบ ริ ษัทฯ  มีน โยบายที� จะ

ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เ�ื�อสร้าง

ความเป็นธรรมและเสริมสร้างความเท่าเทียมกนัระหว่างผู้

ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี �บริษัทฯ ยังมุ่งที�จะดําเนินธุรกิจ

ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน ผู้ บริโภค สังคม และ

สิ�งแวดล้อม  
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บริษัทฯ ไมม่ีบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม สาํหรับนโยบายที�จะ

ลง ทุน ใ น �ุ ร กิ จ ที� เ กี� ย ว เ น�� อ ง กับ �ุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท เ พ�� อ เ พิ� ม

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯในระยะยาว  ทั �งนี � ในการ

บริหารงานของบริษัทร่วมหร�อบริษัทยอ่ย บริษัทฯ จะแตง่ตั �งตวัแทน

ของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวในสดัส่วนที�

เหมาะสม เพ��อกํากบัดแูลการดําเนนิงานของบริษัทนั �น � ให้เป็นไป

ในทิศทางที�เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

นอกจากนี � ในการขออนมุตัิเกี�ยวกบัการลงทนุของบริษัทฯ จะต้อง

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทั �งก� ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่ง � ที�เกี�ยวข้อง 

ในปี 2562 ภาคการผลติและการค้ามกีาร�� �นตวัเลก็น้อย จาก

ช่วงการหดตวัตอ่เน��องจากปีที�ผา่นมา โดยดชันีผลผลติ

อตุสาหกรรมกลุม่ผลติพลาสติกขยายตวั 0.9% และกลุม่

บรรจภุณัฑ์พลาสติกขยายตวั 1.8% สอดรับกบัทิศทางการ

สง่ออกในกลุม่เมด็และผลติภณัฑ์พลาสติกที�ขยายตวั 4.5% 

และ 2.1% โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย 

 ทั �งนี �ยงัมีปัจจยัที�สง่ผลกระทบอตุสาหกรรมที�ต้องมี

การติดตามอยา่งใกล้ชิด เช่น นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ กระแสการลดปริมาณการใช้ผลติภณัฑ์พลาสติก                                                                               

 

 

 

 

 

 

การเปลี�ยนแปลงพ�ตกิรรมของผู้บริโภค   นวตักรรมและ

เทคโนโลยี  รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและสงครามระหวา่ง

ประเทศ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
 
บริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตและจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ขวด PET  

สําหรับผลิตภณัฑ์นํ �าด��มบรรจุขวด นํ �าผลไม้บรรจุขวด   นํ �ามนั

พ�ช รวมถึงนํ �าปลาและเคร��องปรุงรส ที�มีคุณภาพ ตามรูปแบบ

ความต้องการใช้งานของลกูค้า ได้รับการยอมรับจากลกูค้าใน

ด้านคุณภาพของชิ �นงานและคุณภาพของการให้บริการโดยที�

ผา่นมา บริษัทฯ ให้ความสําคญัและใสใ่จในกระบวนการผลิต

ตั �งแต่การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ การจัดหาวตัถุดิบ 

การควบคมุกระบวนการผลติ รวมไปถึงการตรวจสอบคณุภาพ

และความเรียบร้อยของชิ �นงานที�ผลติ และการสง่มอบงานให้แก่

ลกูค้าได้ตรงเวลา เพ��อให้มั�นใจได้ว่าชิ �นงานที�บริษัทฯ ผลิตตรง

ตามความต้องการของลูกค้า ทั �งนี �กลยุท�์ที�บริษัทใช้ในการ

แขง่ขนัมีดงัตอ่ไปนี � 

แหล่งข้อมูล : Thailand Plastics Industry 
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(1)  คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการควบคุมคุณภาพของ

ผลติภณัฑ์ที�บริษัทฯ ผลิตเพื�อให้ผลติภณัฑ์ดงักลา่วมีคณุสมบตัิ

ตรงตามความต้องการของลกูค้า กลา่วคือ ขวด PET ที�บริษัทฯ 

ผลิตจะต้องสะอาด ปลอดภัย และไม่ทําปฏิกิริยากับอาหาร 

รวมทั �งขนาด และปริมาตรของขวดจะต้องมีความสมํ�าเสมอ

และเป็นตามที�กําหนด เพื�อให้กระบวนการบรรจุอตัโนมตัิของ

ลูกค้าสามาร�ทํางานได้อย่างต่อเนื�อง ทั �งนี � บริษัท จะให้

ความสําคัญตั �งแต่การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์ การจัดหา

วตั�ดุิบที�มีคณุภาพดีและตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดย

บริษัท จะเลือกใช้เม็ดพลาสติกใหม่ที�ได้มาตรฐานเกรดเอ และ

ไม่พิจารณาใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดรอง  การดูแลและ

ควบคุมกระบวนการผลิตในแต่ละขั �นตอน รวมไป��งการ

ควบคมุและตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์ที�ผลติแล้วเสร็จ  

 
โดยบริษัท จดัให้มีการตรวจสอบคณุภาพของ

ผลติภณัฑ์ที�แล้วเสร็จใน 2 ระดบัคือ 

 1) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในระหว่าง

กระบวนการผลติ  

 2) การตรวจสอบคณุภาพสินค้าในขั �นสดุท้ายก่อนการ  

ส่งมอบให้แก่ลูกค้า  เพื� อใ ห้มั�นใจว่าผลิตภัณฑ์ที�บ ริ ษัท 

ดําเนินการผลติและสง่มอบให้แก่ลกูค้ามีคณุสมบตัิตามที�ลกูค้า

กําหนด 
 

ที�ผา่นมา บรรจภุณัฑ์ขวด PET ของบริษัทฯ ผลติด้วย

กระบวนการผลติที�ได้คณุภาพ โดยใช้เทคโนโลยีระดบัสงู จาก

ประเท�ญี�ปุ่ น และมคีวามปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค ตรงตามความ

ต้องการของลกูค้า โดยกระบวนการผลติของบริษัทฯ ได้ผา่น

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, Recommended 

International Code of Practice – General Principles of 

Food Hygiene CAR/RCP ระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP 

จาก Intertek Certification Ltd. 

 นอกจากนี � บริษัทยงัร่วมกบัลกูค้าในการออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์เพื�อให้ตอบสนองตอ่ความต้องการใช้งานของลกูค้า และ

มีการพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยการ

เพิ�มแมพ่มิพ์รูปแบบใหม ่เพื�อเป็นทางเลอืกของลกูค้าอยา่ง

สมํ�าเสมอ 
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(2)  ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการควบคุมและจัดส่ง

ผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถสง่มอบงาน

ให้แก่ลูกค้าและเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ลูกค้า  

นอกจากนี �บริษัทฯ ยงัมีการบริหารการเก็บสินค้าสําเร็จรูปคง

คลงัสําหรับกลุ่มลกูค้าที�มีการสั�ง�ื �อต่อเนื�อง ทําให้บริษัทฯ มี

สนิค้าสง่มอบให้กบัลกูค้าเมื�อได้รับคําสั�ง�ื �อ 

 

(3)  ความมั�นคง�องกระบวนการ�ลิต

บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามรูปแบบความ

ต้องการของลูกค้า ในปริมาณและเวลาที�กําหนด โดยอา�ัย

ความมั�นคงของกระบวนการผลิต จากการที�บริษัทฯ มีการ

ออกแบบโรงงานเสมือนกับการมีโรงงาน 2 แห่งแยกจากกัน 

โดยได้แยกระบบสาธารณูปโภคออกจากกัน เช่น ระบบไฟฟ้า 

ระบบปั�มลม ระบบปั�มนํ �า สว่นระบายความร้อน และระบบหลอ่

เย็น เป็นต้น ทําให้ในกรณีที�การผลติใน�ั�งหนึ�งประสบปัญหาไม่

สามารถใช้งานได้ บริษัทฯ ก็ยงัมีกําลงัการผลิตอีกสว่นที�พร้อม

จะผลิต  เพื�อตอบสนองต่อลูกค้า นอกจากนี � ณ วันที�  31 

ธนัวาคม  2562  บริษัทฯ มีสายการผลติถึง 35 สายการผลติ �ึ�ง

มีกําลังการผลิตประมาณ 61.5 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน  

และ พรีฟอร์ม 20 ล้านชิ �นต่อเดือน  �ึ�งแต่ละสายการผลิต

สามารถผลิตขวด PET ทดแทนกันได้ ทําให้หากเครื�องจักรใน

สายการผลิตใดเกิดชํารุด บริษัท สามารถใช้สายการผลิตอื�น

ผลติแทนได้ 

  
 (4)  การพั�นากระบวนการ�ลิตเพ��อเพิ�ม�ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน 

ที�ผ่านมา บริษัทฯ มีการ

พัฒนากระบวนการผลิต

และก ารบ ริ หารจัดกา ร

ต้นทุนอย่างต่อเนื�อง เพื�อ

เพิ�มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัและสร้างแรงจงูใจให้แก่ลกูค้า

ให้ลกูค้า�ื �อสินค้าจากบริษัทฯ เนื�องจากโครงสร้างการกําหนด

ราคาผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ และในอตุสาหกรรมมีลกัษณะเป็น

แบบต้นทุนบวกอัตรากําไร (Cost Plus Pricing) ดังนั �น การที�

บริษัทฯสามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนลดลงก็จะช่วยเพิ�มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของลกูค้า 
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ตวัอย่างการพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือ 

บริษัท ได้ติดตั �งเครื�องปิด�ลากขวด PET อตัโนมตัิ และเครื�อง

บรรจุขวด PET ใสห่ีบห่ออตัโนมตัิ ซ��งสามารถประหยดัต้นทุน

ด้านแรงงาน ลดระยะเวลาในการผลิต และเพิ�มประสิทธิภาพ

ของชิ �นงานได้อยา่งดี 

 

(5)  การ�ร��ย�ดต้����การผลิต�ากการ��้เคร������กร�ากผู้ผลิตรายเดียว 

ปัจจบุนับริษัทฯ ผลติขวด PETด้วยเครื�องจกัรที�ผลติจาก

บริษัทผลิตเครื�องจักรประเทศญี�ปุ่ นเพียงรายเดียว ซ��งทําให้

บริษัท สามารถลดต้นทุนด้านชิ �นส่วนอะไหล่ และต้นทุนด้าน

การบริหารจดัการเครื�องจกัร กลา่วคือ บริษัทฯสามารถลดการ

จดัเก�บชิ �นสว่นอะไหล ่เนื�องจากเครื�องจกัรของบริษัทฯ สามารถ

ใช้ชิ �นสว่นอะไหลร่่วมกนัได้ การควบคมุการผลิต  และการซ่อม

บํารุงเครื�องจกัรทําได้ง่ายข� �น 

 

(6)  �ี�วิ�วกร�� ายผลิต�ี��ีควา���า�า� 

บริษัทให้ความสําคัญกับการพัฒนาทีมวิศวกรฝ่ายผลิต โดยบริษัทได้

จดัสง่ทีมวิศวกรฝ่ายผลิตไปฝ� กอบรมที�โรงงานผู้ผลิตเครื�องจกัรประเทศญี�ปุ่ น ทํา

ให้ในปัจจุบันทีมวิศวกรของบริษัท สามารถเดินเครื�องจักร และซ่อมบํารุง

เครื�องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จําเป� นต้องอาศยัความช่วยเหลือจาก

บคุคลภายนอก สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถควบคมุต้นทนุการผลติได้อยา่งดี 

 

(7)  ควา�ร��ผิด����ล�ควา����������ี�ดีต��ลูกค้า 

 ความสามารถในการปรับเพิ�มกําลังการผลิตเพื�อ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า  

ในบางกรณี ลกูค้าอาจมีความต้องการผลิตภณัฑ์

ของบริษัท เพิ�มข� �นในช่วงระยะเวลาหน��งอย่างกะทนัหนั  

บริษัทก�มีความสามารถในการปรับเปลี�ยนสายการผลิต 

เพื�อเพิ�มกําลังการผลิตให้มีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของลกูค้าได้ภายในระยะเวลาอนัสั �น 

 การรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลกูค้า  

บริษัท มีการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

โดยที�บริษัทมีการจัดนโยบายการส่งเสริมการขายตาม

ความเหมาะสมและมีการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรม

ต่าง ๆ ของลูกค้ามา

โดยตลอด นอกจากนี �

บริษัทยังมุ่ ง เ น้นที�จะ

ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม

ต้องการของลกูค้าโดย

การมีสินค้าไว้เพียงพอ

ต่อความต้องการของลกูค้า และมีการร่วมมือกับลกูค้า

ในการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความ

ต้องการของลกูค้า   นอกจากนี �ทีมวิศวกรของบริษัทยงัมี

ส่วนเข้าไปช่วยเหลือลกูค้าในแง่ของกระบวนการบรรจุ

ภณัฑ์   ณ โรงงานของลกูค้าของบริษัท 
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 การรักษาความลบัของลกูค้า  

บริษัท ให้ความสําคัญกับการรักษาความลบัของ

ลกูค้า โดยบริษัทจะมีการควบคมุดแูลไมใ่ห้มีการนํา

ข้อมูลด้านเทคนิคที�เกี�ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ที�ลกูค้า

ว่าจ้างบริษัท ผลิตหรือข้อมูลอื�นใดที�เป� นความลบั

ของลูก ค้า  รวมถ� ง ข้อมูลอื� นใดที� จะส่งผลต่อ

ความสามารถในการแข่งขนัและการทําธุรกิจของ

ลูกค้า นํามาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนํา

ข้อมลูดงักลา่วไปหาประโยชน์เพื�อการสว่นตวั 

 

 

 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าของบริษัท สว่นใหญ่เป� นเจ้าของผลติภณัฑ์ที�มีตราสนิค้าเป� นที�รู้จกักนัในแตล่ะอตุสาหกรรมและผู้บริโภคทั�วไปที�

ต้องการบรรจภุณัฑ์ขวด PET ที�มคีณุภาพได้มาตร�าน โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าได้ดงันี � 

ลาํดับ ประเภทลูกค้า ลักษณะกลุ่มลูกค้าในปัจจุบนัของบริษัทฯ 

1 
บรรจภุณัฑ์ขวด PET สาํหรับ    

นํ �าผลไม้บรรจขุวด 

บริษัทผลตินํ �าผลไม้บรรจขุวดขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที�ตั �งอยูใ่นบริเวณ

กรุงเทพฯ และปริมณฑลที�ไมม่เีครื�องจกัรผลติขวดเป� นของตนเอง 

2 
บรรจภุณัฑ์ขวด PET สาํหรับ    

นํ �าดื�มบรรจขุวด 

บริษัทผลตินํ �าดื�มบรรจขุวดขนาดกลางและใหญ่ ที�ตั �งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลที�ไม่มีเครื�องจักรผลิตขวดเป� นของตนเอง ลกูค้ากลุม่นี �จะเป� น ผู้ รับ

จ้างผลิตนํ �าดื�มบรรจุขวดให้แก่กลุ่มผู้ ค้าปลีกสมัยใหม่ �Modern Trade) 

โรงพยาบาล ธนาคารพาณิชย์ และร้านอาหารขนาดใหญ่ 

3 
บรรจภุณัฑ์ขวด PET สาํหรับ

นํ �ามนัพืช 

ผู้ผลตินํ �ามนัพืชขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท นํ �ามนัพืชไทย จํากดั �มหาชน) ผู้ผลิต

นํ �ามนัพืชตรา “องุ่น” และบริษัท นํ �ามนับริโภคไทย จํากดั ผู้ผลิตนํ �ามนัรําข้าว

ตรา “คิง” 

4 
บรรจภุณัฑ์ขวด PET สาํหรับ

เครื�องปรุงรส 

ผู้ผลติเครื�องปรุงรสขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที�ไมม่ี

เครื�องจกัรผลติขวดเป� นของตนเอง ���งเป� นผู้ผลตินํ �าปลา �ีอิ�ว  นํ �าส้มสายช ู

และนํ �ามะนาวปรุงรส 

5 ผลติภณัฑ์ Preform 
ผู้ผลติขวดที�เป� นผู้ประกอบการทั �งขนาดเล�กและขนาดใหญ่ 

กลุม่ลกูค้าที�มีเครื�องเป่าเป� นของตนเอง หรือ รับจ้างเป่าขวด 
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ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ปัจจบุนับริษัท จําหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าในประเท�ทั �งหมด โดยผา่นช่องทางการจดัจําหนา่ยหลายช่องทางเพื�อให้

เข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท ดงันี � 

1) การจําหนา่ยผา่นทีมงานฝ่ายการตลาด  

บริษัทจะดําเนินการติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงาน

ฝ่ายการตลาดของบริษัท ที�มีประสบการณ์ ความรู้และ

ความสามารถ เข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่าง

ดี โดยทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัท จะไปพบกับลูกค้า

และมีการนําเสนอผลิตภณัฑ์ ข้อมลูรายละเอียดเกี�ยวกบัตวั

สินค้าให้ตรงกับความต้องการของลกูค้า และทําให้ทราบถึง

ความต้องการใหม่� ของลกูค้า รวมถึงในบางครั �งอาจมีการ

ประสานงานร่วมกับหลาย� ฝ่ายในบริษัท เพื�อร่วมกนัจดัทํา

และนําเสนอข้อมลูเพื�อให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าแต่

ละราย 

 

2)    การจําหนา่ยโดยลกูค้าเข้ามาติดตอ่บริษัทโดยตรง 

ลกูค้าของบริษัท บางรายมีการตดิตอ่สั�งซื �อผลติภณัฑ์

จากทางบริษัทโดยตรง ซึ�งอาจมาจากการได้รับคาํแนะนําจาก

ลกูค้าเดิมของบริษัท  ทั �งนี � บริษัท มีการทําประชาสมัพนัธ์

ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ 

http://www.prodigy.co.th  และมีการประชาสมัพนัธ์โดย

การใช้สื�อโ�ษณาบนตวัรถขนสง่สนิค้าของบริษัท    รวมถึง

การใช้สื�อในสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Line 

เพื�อให้ลกูค้าสามารถติดตอ่กบัทางบริษัทได้อยา่งสะดวกใน

ทกุช่องทางการสื�อสาร 

        ที�ผ่านมาบริษัท  ให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลกูค้าใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สําหรับ

ลูกค้าที�สั�งซื �อสินค้าครบตามจํานวนขั �นตํ�าที�ทางบริษัท  

กําหนดไว้ในขณะที�ลกูค้าในเขตต่างจงัหวดันั �น  บริษัทจะคิด

คา่บริการจดัสง่สนิค้าตามคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจริง 

        ในปีที�ผ่านมาบริษัท ได้ร่วมออกบูธ เพื�อให้เข้าถึงกลุ่ม

ลกูค้าโดยตรง และ ลกูค้าที�สนใจ ซึ�งจะเป็นการให้ข้อมลูและ

ตอบข้อซกัถามให้กบัลกูค้าทั �งในรูปแบบที�เป็นลกูค้ากลุม่ B to 

B ทั �งรายให�่และรายย่อย โดยบริษัทได้เข้าร่วมออกบูธใน

งาน THAIFEX 2019 ซึ�งจัดโดยหอการค้าไทย เมื�อวันที�  28 

พฤษภาคม – 1 มิถนุายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื�อ

เป็นการเพิ�มช่องทางในการเข้าถึงกลุม่ลกูค้าได้มากขึ �น 
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ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

บริ�ัทม�ง่เน้นที�จะพ�ันาประสทิ�ิ�าพในการผลติและการจดัการเพ��อใ�้เป� นโรงงานที�มีมาตร�านเป� นที�ยอมรับของลกูค้า 

โดยบริ�ัทได้รับประกา�นียบตัรที�เป� นมาตร�านสากลในด้านตา่ง�ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

 

สภาวะอุตสาหกรรมพลาสตกิและการแข่งขัน 

แนว�น�มอุตสาหกรรม��ร��อง���มของ��ย ปี 2562 – 2564 

          อ�ตสา�กรรมเคร��องด��มโดยรวมของไทยในปี 2562-

2564 มีแนวโน้ม ขยายตัวแต่มีอัตราการเติบโตไม่สูงนัก 

เน��องจากตลาดเคร��องด��มสําค�ั�ายในประเท� (ทั �งนํ �าอดัลม 

เคร��องด��มบําร�งกําลงั เบียร์ และส�รา สดัส่วนรวมกันประมาณ 

90% ของปริมาณจํา�น่ายทั �ง�มด) เริ�มเข้าสู�่าวะอิ�มตวั�ลงั

พฤติกรรม ผู้บริโ�คใสใ่จในส�ข�าพมากข� �น 

อีกทั �งปัจจ�บนัทางการมีมาตรการตา่ง� เพ��อลดอตัราการบริโ�ค

เคร��องด��มกล�ม่ที�สง่ผลกระทบ�ร�อมีผลข้างเคียงตอ่ส�ข�าพ (เช่น 

เคร��องด��มแอลกอ�อล์ เคร��องด��มที�มีส่วนผสมนํ �าตาลสงู) ส่วน

ตลาดส่งออก (สดัส่วน 10%) คาดว่าจะเติบโตได้อย่างจํากัด 

ผลจากผู้ ผลิตเคร�� องด��มไทย�ันไปขยายการลงท�นผลิต 

เคร��องด��มในประเท�ตลาดสง่ออกเป้า�มายแทน เพ��อลดต้นท�น

และเพิ�ม�กัย�าพในการทําตลาดในประเท�คู่ค้า ���งจะมีผลใ�้

ผู้ ผลิตเคร�� องด��มของไทยทยอยรับรู้รายได้จาก�านผลิตใน

ตา่งประเท�เพิ�มข� �นเป� นลาํดบั 

         ในส่วนของอ�ตสา�กรรมเคร��องด��มไม่มีแอลกอ�อล์ได้

อานิสงส์จาก ความต้องการบริโ�คในประเท�ที�มีแนวโน้ม

เติบโตต่อเน��อง ตามทิ�ทางการ เติบโตของเ�ร��กิจ การ

ขยายตวัของช�มชนเม�อง และส�าพอากา�ที�คาดว่าจะร้อนข� �น

จากผลกระทบของปรากฎการณ์ El Nino รอบใ�ม่ที�เริ�มข� �น

ในช่วงต้นปี 2562 

มาตรฐาน HACCP & GMP มาตรฐาน ISO 9001: 2015 

มาตรฐาน Green Industry 
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���ด����ด�������ุขวด 

          คาดวา่ความต้องการบริโภคในประเทศปี 2562- 

2564 จะเติบโตต่อเนื�องเ�ลี�ย  5-8% ต่อปี  เนื�องจากเป็น

ผลติภณัฑ์ที�จําเป็น และยงัเป็นเครื�องดื�มที�ตอบสนอง Life Style 

ในสงัคมปัจจุบนั เนื�องจากผู้บริโภคคําน�งถ�งความสะอาดและ

ปลอดภัยของนํ �าดื�มมากข� �น ���งนํ �าดื�มบรรจุขวดที�ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ทําให้ผู้บริโภคมีความมั�นใจในการบริโภค จ�ง

มีผลให้ตลาดนํ �าดื�มบรรจุขวดเติบโตทั �งตลาดนํ �าดื�มบรรจภุณัฑ์

ขนาดเล็กที�กลุ่มลูกค้าคือผู้ บริโภคทั�วไป และนํ �าดื�มบรรจุ

แกลลอนที�มีกลุม่เป้าหมายเป็นครัวเรือนและสํานกังาน ขณะที�

ภาวะการแข่งขนัค่อนข้างรุนแรงจากการเข้ามาของ ผู้ผลิตราย

ใหมท่ั �งรายใหญ่และรายยอ่ยที�เข้ามาอยา่งตอ่เนื�อง ทําให้ผู้ผลติ

ต้องใช้กลยุทธ์การตลาดและขยายช่องทางการจําหน่าย

ผลกัดนัให้ต้นทนุของผู้ประกอบการสงูข� �น 

แหลง่ที�มาข้อมลู : 

https://riverplus.com/2019/10/24/beverage-industry-

2019-2021/ 
 

นอกเหนือจากการมุ่งเน้นด้านการตลาดแล้ว การ

คําน�งถ�งปัจจัยด้านสิ�งแวดล้อม เป็นสิ�งที�ผู้ ผลิตให้ความใส่ใจ 

เช่น Carbon Footprint ���งจะเป็นการคํานวณปริมาณการ

ปล่อยก�า�คาร์บอนไดออกไ�ด์ในทุกขั �นตอนของกระบวนการ

ผลติสนิค้า ���งจะเป็นแนวโน้มสําคญัสาํหรับอตุสาหกรรมบรรจุ-

ภณัฑ์ตอ่ไปในอนาคต 
 

 อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์พลาสติกในประเทศไทยถือวา่

มีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและยงั

จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที�มีความจําเป็นต่อการบริโภคของ

ประชาชนในประเทศ รวมถ�งเป็นสินค้าส่งออกที�สร้างรายได้

ให้กับประเทศด้วยเช่นกัน  ���งมีทิศทางการขยายตัวไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยอตุสาหกรรม

การข� �นรูปผลิตภณัฑ์พลาสติก สามารถพิจารณาแบ่งประเภท

ตามกระบวนการผลิตและประเภทของผลิตภณัฑ์พลาสติก ได้

เป็น 13 กลุม่ดงัตารางดงัตอ่ไปนี � 
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ลาํดับ กระบวนการผลิต ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ (ประเภทเม็ดพลาสติก) 

1 Blow Molding ถงันํ �ามนัเครื�อง/ขวดแชมพ ู PP, PE, PET, HDPE 

2 Stretch Blow Molding ขวด PET PET, PP, HDPE 

3 Injection Molding 
ชิ �นสว่นรถยนต์ ชิ �นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ (IC) เครื�องใช้ในครัวเรือน

เครื�องใช้ไฟฟ้า ชั �นวางของ 

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 ทอ่นํ �าประปา ทอ่ระบายนํ �า ทอ่ PVC/PE ฯลฯ PVC, PE, PP 

8 Profile Extrusion รางนํ �า�น ขอบหน้าตา่ง รางสายไฟ วงกบ ฯลฯ PVD Rigid, HDPE 

9 Rotational Molding ถงัเก็บนํ �าขนาดใหญ่ ถงัขยะ ลงัใสข่อง ฯลฯ PVC, PP, HDPE 

10 Thermoforming ถาดใสบ่รรจภุณัฑ์อาหาร ถ้วยนํ �าดื�ม ฯลฯ PS, PE, PP, PET 

11 Laminating ถงุใสข่นมอบกรอบ ถงุบรรจภุณัฑ์หลายชั �นฯลฯ PE, PP 

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

13 Compressed Molding ถ้วย จาน ชาม ช้อน เครื�องใช้ในครัวเรือนที�ทําจาก Melamine Melamine 

14 Other (Calendering, etc.) ผลิตภณัฑ์พลาสติกอื�น� อื�น� 

ท� �มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน 

ปั��ั�สาํ�ั�ท��ส��ผลกระทบต��สภาวะ�ุตสา�กรรมพลาสติก  

 
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยูใ่นช่วงกําลงัฟื�นตวัในช่วง

ไตรมาสแรกของปี แต่เป็นการฟื�นตวัแบบกระจุกตวัอยู่เฉพาะ

ธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจสง่ออก และ ทอ่งเที�ยว �ึ�งเป็น

รายได้หลกัในการขบัเคลื�อนของประเทศ แตย่งัไมไ่ด้กระจายตวั

ไปสู่กลุ่มคนต่าง� ทั�วประเทศ อีกทั �งในช่วงครึ�งปีหลงัสภาพ

เศรษฐกิจมีการขยายตวัตํ�ากว่าที�คาดการณ์ และ ตํ�ากว่าครึ�งปี

แรก   สภาพเศรษฐกิจในประเทศ ได้รับผลกระทบจากปัจจัย

หลายด้าน   เช่น   สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกบัจีน  ค่าเงิน

บาทแข็ง ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก   การปรับขึ �นภาษี

สนิค้าอปุโภค บริโภค   ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ�า ทําให้

กําลงั�ื �อของภาคครัวเรือนลดลง    
 

ในด้านกําลัง�ื �อของภาคประชาชนอยู่ในระดับตํ�า  

เพราะถกูผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ภยัแล้ง และอทุกภยั 

ที�เกิดขึ �นในหลายภาคส่วนของประเทศ  ส่งผลต่อผลิตผลทาง

การเกษตร ราคาสินค้าเกษตรตกตํ�า  ทําให้ผู้บริโภคใช้จ่าย

อย่างระมัดระวังมากขึ �น  ทั �งจากปัญหาหนี �ภาคครัวเรือน  

ปัญหาการจ้างงานที�มีการเลิกจ้างในหลายอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการสง่ออก  จึงส่งผลต่อความเชื�อมั�น

ผู้บริโภคอยูใ่นระดบัตํ�า 
 

 การชะลอตัวของกําลงั�ื �อ  ถือเป็นความกดดันของ

ธุรกิจทกุประเภท  โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื�องดื�ม  �ึ�งเป็น

สินค้าที�ผู้ บริโภคสามารถชะลอหรือลดการบริโภคได้  โดยมี

ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตน้อยกว่าหากเทียบกับค่าใช้จ่ายที�

จําเป็นในครัวเรือน  อาทิ  คา่สาธารณปูโภคตา่ง�  รวมทั �งสนิค้า

อปุโภค – บริโภคที�จําเป็นอื�น�  
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ตลาดเครื�องดื�มภายในประเทศ 
 

ตลาด เค รื� องดื� ม ใ นประ เท ศทั �งสิน ค้ าประ เภท 

เครื�องดื�มที�มีแอลกอ�อล์ และเครื�องดื�มไม่มีแอลกอ�อล์ในปี 

2562 มีการแขง่ขนัคอ่นข้างรุนแรง การเติบโตอยูใ่นกรอบจํากดั 

จากปัจจยัในหลายด้านทั �งมาตรการต่าง� ที�ภาครั�กําหนดข� �น 

สง่ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการในหลายกลุม่สนิค้า 

 แต่ยงัคงมีปัจจยัที�สามาร�สง่เสริมตลาดเครื�องดื�มให้

สามาร�ขยายตวัได้จากปัจจยั เหลา่นี �  

1) การแข่งขันของผู้ ประกอบการสินค้าประเภท

เครื�องดื�ม  โดยเฉพาะเครื�องดื�มไม่มีแอลกอ�อล์  

ที�มีการแข่งขันรุนแรง จ�งมีการจัดกิจกรรม

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย  เ พื� อ ใ ห้ เ ข้ า �� ง ลู ก ค้ า

กลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะสงัคมเมืองที�นิยมการ

บริโภคนํ �าดื�มบรรจุขวด  จน

ทําให้เกิดความ�ี�ในการ�ื �อ

�ํ �าในปริมาณที�สงู และเป็น

ปั จ จัย ผ ลัก ดัน ใ ห้ ต ล า ด

เติบโต 

2) สภาพอากาศที�อบอ้าว ���งเป็นสภาพอากาศหลกั

ของประเทศ  ทําใ ห้ เครื� องดื�ม   เช่น นํ �าดื�ม  

นํ �าอดัลม  นํ �าผลไม้  ชาพร้อมดื�ม และ เครื�องดื�ม

เกลือแร่ ได้รับอานิสงส์จากปริมาณและความ�ี�

ในการบริโภค 

3) การเติบโตของความเป็นชุมชนเมือง และการ

เพิ�มข� �นของรายได้ต่อหัว ทําให้ปริมาณการใช้

บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติก

สาํหรับอาหารและเครื�องดื�มเพิ�มข� �น  
4) การขยายตวัของครัวเรือนขนาดเล็ก เนื�องจาก

จํานวนคนโสด และคู่สมรสที�ไม่มีบุตรมีจํานวน

มากข� �น สง่ผลให้ความต้องการบรรจุภณัฑ์แบบ

เฉพาะหน่วย (individual packaging) มากข� �น 

โดยบรรจภุณัฑ์พลาสติกจะมีขนาดเลก็ลงเพื�อให้

สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคสินค้าของ

สมาชิกในครัวเรือน เพื�ออํานวยความสะดวกใน

การเดินทาง   

ตลาดนํ �าดื�มบรรจุขวดในประเทศไทยได้กลายเป็น

ตลาดที�มีความสาํค�ัต่อประชากรไทยเป็นอยา่งมาก  จากการ

เปลี�ยนแปลงพ�ติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนั ที�ต้องการสิ�งที�

อํานวยความสะดวกและรวดเร็ว       ที�สอดคล้องกบัวิ�ีชีวิตที�

เร่งรีบในปัจจุบัน   ���งส่งผลดีให้กับตลาดนํ �าดื�มบรรจุขวดที�

ได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย   สงัเกตได้จากจดุวางขายตาม

จุดจําหน่ายต่าง� ในทุกช่องทางที�มีอยู่ทั�วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ 

 

 
                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหลง่ข้อมลู: Marketeer 
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โอกาสการเติบโตของตลาดนํ �าดื�มบรรจุขวด จาก

แหลง่ข้อมลูด้วย เหตผุลสาํคญั 5 ประการคือ 

1)  พ�ติกรรมผู้บริโภคที�หันมาใส่ใจความสะอาด

จากนํ �าดื�มมากขึ �น และหันมาดื�มนํ �าบรรจุขวด

แทนการดื�มนํ �าจากแหลง่นํ �าอื�น� เพราะเชื�อว่ามี

ความใสสะอาดกว่านอกจากนี � ผู้ ที�เลือกดื�มนํ �า

ดื�มบรรจุขวดบางกลุ่มให้ความสําคัญกับการ

เลือก�ื �อนํ �าขวดที�มีคุณภาพและความสะอาด

ของนํ �าที�บรรจุทําให้ตลาดนํ �าดื�มบรรจุขวดมีการ

แข่งขนัในการรับรองมาตรฐานคณุภาพการผลิต 

เพื�อรับรองคณุภาพและความสะอาดของนํ �า  

2) เทรนด์รักสุขภาพ และภาษีความหวานมาแรง 

และเหตุผลหนึ�งที�ให้ผู้ บริโภคเลือกดื�มนํ �าดื�ม

บรรจุขวดเพื�อแก้กระหาย แทนการดื�มเครื�องดื�ม

อื�น� ที�มีความหวาน 

3) ตลาดนํ �าดื�มบรรจุขวดมีการแข่งขันกันสูง เพื�อ

แยง่ชิงสว่นแบง่ตลาดและยอดจําหนา่ย ด้วยการ

ทุ่มทนุการโ�ษณาโดยการใช้บุคคลที�มีชื�อเสียง  

รวมถึงแคมเปญการตลาดในการ ลด แลก แจก 

แถม เพื�อดงึลกูค้า เป็นต้น 

4) มีขนาดบรรจุที�หลากหลาย เพื�อเจาะกลุ่มผู้ ที�มี

ความต้องการปริมาณการดื�มนํ �าที�แตกตา่งกนั�ป 

อย่างเช่นการเปิดนํ �าดื�มขนาดบรรจุ 330 มล. 

เพื�อเจาะกลุม่เด็ก เป็นต้น 

5) การออก Collection ต่าง� ที� เป็นรุ่น Limited 

Edition เพื�อดึงดูดนักสะสมทั �งหลาย รวมถึง

ออกแบบ�ลากผลิตภัณ�์โดยใช้ตัวการ์ตูนที�มี

ชื�อเสียงที�เป็นที�รู้จกั    เพื�อเข้าถึงกลุม่ลกูค้าอายุ

4 – 12 ปี ที�จะเป็นฐานลกูค้าในปัจจุบันและใน

อนาคต เป็นต้น 

 

ในปีที�ผ่านมาการแข่งขันในตลาดนํ �าดื�มมี

การแข่งขนัที�รุนแรง ผู้ประกอบการรายใหญ่หนัมาใช้

กลยทุธ์ Price War เพื�อให้เกิดการ Switching Brand 

โดยมองว่า เ รื� องราคายังคงเป็นประเด็นหลักที�

ผู้ บริโภคให้ความสําคัญ  แต่ถึงจะมีการแข่งขันที�

รุนแรงเพียงใด ยังคงมีผู้ ประกอบการรายย่อยที�

เ กิดขึ �นเป็นจํานวนมาก จากการเห็นโอกาสทาง

การตลาดที�ยงัคงมีทิศทางการเติบโต 

สําหรับตลาดนํ �าดื�มบรรจุขวด มีการเติบโต

และยังคงมีแนวโน้มที�จะเพิ�มมากขึ �น  และจากการ

เติบโตของตลาดนํ �าดื�ม   หากมองในแง่ของบรรจุ

ภณั�์ของนํ �าดื�ม พบวา่บรรจุภณั�์หลกัที�ใช้บรรจุเป็น

ขวด PET และขวดแก้ว  

ทิศทางการเติบโตของนํ �าดื�มบรรจุขวดคาด

วา่ความต้องการบริโภคภายในประเทศในปี 62 – 64 

จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง เ�ลี�ย 5 – 8% ต่อปี 

เนื�องจากเป็นผลิตภณั�์ที�จําเป็นและยงัเป็นเครื�องดื�ม

ที�ตอบสนอง Life Style ในสงัคมปัจจบุนั 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื�องจากผู้ บริโภคคํานึงถึงความสะอาด

และปลอดภยัของนํ �าดื�มมากขึ �น  จึงมีผลทําให้ตลาด

นํ �าดื�มบรรจขุวดเติบโตทั �งตลาดนํ �าดื�มขนาดใหญ่และ

เลก็ที�กลุม่ลกูค้า คือ ผู้บริโภคทั�ว�ป 

 

 

แหลง่ข้อมลู : บริษัท สงิห์ คอร์เปอเรชั�น จํากดั  

ภาพ : https://www.onlinenewstime.com/ 

สวนแบงตลาดน้ําดื่ม (ขวด PET) ม.ค. – ธ.ค. 2562 

มลูคา่ตลาดรวม 3,395 ล้านลิตร 
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ภา�ะ��ต�าหกรร��� �า�ั�และ���ั�ประก�บ�าหารภา���ประ������ 

นํ �ามันและไขมันประกอบอาหาร ถือเป� นสิ�งจําเป� น

สาํหรับการบริโภคในประเท�ไทยทั �งการบริโภคในครัวเรือนและ  

การบริโภคของร้านอาหาร อีกทั �งในปัจจุบนันี �นํ �ามนัและไขมนั

ประกอบอาหารมียี�ห้อสินค้าจํานวนมากที�รองรับความต้องการ    

ที�แตกต่างกนัของลกูค้าได้ในช่องทางการจดัจําหน่ายที�สะดวก 

ประกอบกับความกังวลของผู้บริโภคในประเด�นเรื�องสุขภาพ    

ในปัจจุบัน ปัจจัยเหล่านี �สนับสนุนให้ตลาดนํ �ามันและไขมัน

ประกอบอาหารมีการเจริ�เติบโตเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�องจาก

ปริมา�การบริโภคที�เพิ�มมากขึ �นเนื�องจากแนวความคิดเรื�อง

การรักษาสุขภาพในกลุ่ม

ผู้บริโภคในปัจจบุนัที�เพิ�มมาก

ขึ �น  แม้ว่าจะมีการบริโภค

นํ �ามันจากสัตว�ที�ลดน้อยลง

เพื�อป้องกันการบริโภคคลอ

เลสเตอรอลสูร่่างกาย แต่ผู้บริโภคจะเปลี�ยนการบริโภคไปเป� น

นํ �ามันพืชมากยิ�งขึ �น �ึ�งตลาดนํ �ามนัพืชจะได้รับผลประโยชน�

จากแนวโน้มดงักลา่วนี �  รวมทั �งปัจจบุนันี �ผู้บริโภค ตระหนกัถึง

การตั �งประมา�การรายจ่ายสําหรับการ�ื �อนํ �ามันพืชเพื�อ

ป้องกันผลเสียจากการบริโภคนํ �ามันสัตว�และการนํานํ �ามัน

กลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) สิ�งเหลา่นี �แสดงให้เห�นถึงแนวโน้มการ

เติบโตของการบริโภคนํ �ามนัพืชได้ดียิ�งขึ �นในอนาคต 

จากข้อมลูในปี 2561 ตลาดนํ �ามนัพืชในประเท�ไทยมี

มูลค่า 21,412.2 ล้านบาท หรือมีอตัราเ�ลี�ยร้อยละ 2.2 ต่อปี 

และนํ �ามันพืชยังคงเป� นสิ�งจําเป� นหลักที�ใช้ในการประกอบ

อาหาร  และยงัคงเป� นสนิค้าที�อยูคู่ค่รัว 

 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 
โรงงานผลิตของบริษัท  ตั �งอยู่ที�ตําบลบางกระเบา อําเภอนคร

ชัย�รี จังหวัดนครป�ม บนเนื �อที�ขนาด 17 ไร่  93  ตารางวา 

โดยเป� นที�ตั �งของสํานกังาน พื �นที�คลงัสินค้าและสายการผลิต 

�ึ�งประกอบด้วยเครื� องจักรหลัก คือ เครื� อง�ีด (Injection 

Machine) และเครื� องเป่า (Blowing Machine) โรงงานของ

บริษัทฯ ถกูออกแบบมาให้เปรียบเสมือนกบัโรงงาน 2 โรงงาน

�ึ�งอยู่ติดกนั โดยมีระบบไ��้าแยกออกจากกนั ทําให้หากเกิด

ปั�หาขึ �นในกระบวนการผลติของโรงงาน�ีกหนึ�ง โรงงานอีก�ีก

หนึ�งก�ยงัสามารถดําเนินการผลิตต่อไปได้ ทั �งนี � กําลงัการผลิต

สงูสดุ อตัราการใช้กําลงัการผลติของบริษัท ในปี 2560 ปี 2561

และ  ปี 2562 เป� นดงันี �

 
 

 
       

    

   

    

      หมายเหต ุบริษัทฯ ดําเนินการผลิต 3 กะๆ ละ 8 �ั�ว�มง 26 วนัทํางานต่อเดือน 

 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กําลงัการผลติสงูสดุ (ล้านขวดพลาสติกตอ่เดือน) 61.5 61.5 61.5 

กําลงัการผลติพรี�อร�ม (ล้านชิ �นตอ่เดือน) - 20 20 

อตัราการใช้เครื�องจกัรเ�ลี�ย (ร้อยละ) 55.6 40.52 39.16 
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วตัถุดบิ 

วัตถุดิบในการผลิตหลักของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก 

PET (PET Resin) ซึ�งบริษัทจัดซื �อจากผู้ ผลิตภายในประเทศ 

เช่น บริษัท อินโดรามา โพลเีมอร์ส จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทย-

เอ็มซี จํากดั และบริษัท มิตซุยแอนด์คมัปนี (ไทยแลนด์) จํากดั 

เป็นต้น โดยในระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา บริษัทไม่เคยประสบ

ปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบในการผลติ 
 
 

 
 

 

 
 

 

การติดต่อรับงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการขวด PET 

มาตร�านที� 
บริษัทมีการผลิตอยู่แล้ว) 

1. บริษัทดํา เนินการส่งตัวอย่างขวด PET แต่ละ

รูปแบบพร้อมทั �ง เสนอราคาใ ห้แก่ลูก ค้า เพื� อ

พิจารณา 

2. บริษัทและลกูค้าหารือร่วมกนัเพื�อตกลงรายละเอียด

เกี�ยวกบัราคาและเงื�อนไขตา่ง� 

3. หากลกูค้ายอมรับเงื�อนไขและผลิตภณั�์แล้ว บริษัท

จะเริ�มผลิตชิ �นงานในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลกูค้าและสง่

มอบชิ �นงานให้แก่ลกูค้าตามคําสั�งซื �อ 
 

การติดต่อรับงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการขวด PET 

ที�มีลักษณ����า�) 

1. บริษัทดําเนินการสง่ข้อมลูและผลงานของบริษัทใน

อดีตให้แก่ลกูค้าเพื�อพิจารณา 

2. ก า ร เ ยี� ย ม ช ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท 

(Commercial Site Visit) เพื�อให้แน่ใจว่าระบบการ

ทํางานและการผลิตของบ ริษัท  เ ป็นไปตาม

มาตร�านที�ลกูค้ายอมรับได้ 

3. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ท า ง ด้ า น เ ท ค นิ ค  (Technical 

Evaluation) ขั �น ต อ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ศั ก ย ภ า พ

ความสามารถ และ คณุภาพในการผลติของบริษัท   

ในการผลิตชิ �นส่วนให้ได้ตรงความต้องการใน

รูปแบบที�กําหนด 

4. ลูกค้าจะจัดส่งข้อมูลของชิ �นงานให้แก่บริษัท ซึ�ง

ข้อมูลดงักล่าวจะระบุชนิดของวตัถุดิบที�ใช้ รูปร่าง 

มิติ และรายละเอียดของชิ �นงาน และปริมาณที�

ต้องการให้แก่บริษัท เพื�อศึกษารายละเอียด

เตรียมการเสนอราคา จัดทําตัวอย่างและวาง

แผนการผลติ 

5.  บริษัทศกึษาข้อมลูและทาํการวิเคราะห์ต้นทนุเพื�อ 

     จดัทําใบเสนอราคาเสนอกลบัไปยงัลกูค้า 

6.  บริษัทและลกูค้าหารือร่วมกนัเพื�อตกลงรายละเอียด 

      ราคาและเงื�อนไขตา่ง� ในรายละเอียด 

7. เมื�อลูกค้ายอมรับราคา บริษัท จะจัดทําตัวอย่าง

ชิ �นงานขั �นสุดท้าย และเสนอแผนการผลิตไปยัง

ลกูค้า 

8. ลกูค้าตรวจสอบความถกูต้องของตวัอย่างชิ �นงาน

และแผนการผลติที�บริษัท� เสนอ 

9. หากลกูค้ายอมรับตวัอย่างชิ �นงานและแผนการผลิต

ดังกล่าวแล้ว บริษัท� จะเริ�มผลิตชิ �นงานในเชิง

พาณิชย์ให้แก่ลกูค้าและสง่มอบชิ �นงานให้แก่ลกูค้า

ตามแผนการผลตินั �น� 
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ปั��ั����������� 

��าม�������น�ารด�า�น�น��ร��จ 

1. ��าม������จา���าม��น��น���รา�า�ม�ด��า�ต�� 
PET (PET Resin) 

ในปี  2562   ราคานํ �ามนัดิบในตลาดโลกมีความผนัผวนแต่

อยู่ในทิศทางที�เป็นช่วงขาลง จึงส่งผลในเชิงบวกในเรื�องของ

ราคาเม็ดพลาสติก�ึ�งเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษัท  จากการที�

เม็ดพลาสติก PET (PET Resin) เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต

บรรจุภณัฑ์ขวด PET เนื�องจากเป็นผลิตภณัฑ์ต่อเนื�องจากการ

กลั�นนํ �ามันดิบและก�า�ธรรมชาติ  ดงันั �น ราคาโดยทั�วไปของ

วตัถดุิบดงักลา่วจะมีการเคลื�อนไหวในลกัษณะที�สอดคล้องกบั

ราคานํ �ามนัและราคาก�า�ธรรมชาติในตลาดโลก อยา่งไรก็ตาม

ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการสั�ง�ื �อวตัถุดิบเกือบทั �งหมดเหล่านี �จาก

ผู้ผลิตในประเทศ ด้วยสกุลเงินบาท แต่ราคาวตัถุดิบดงักล่าว

มกัจะมีการเคลื�อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาวัตถุดิบใน

ตลาดโลก    ที��ื �อขายกันด้วยสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ด้วยระดบั

ความผนัผวนที�แตกต่างกนัออกไปตามสภาพตลาดและปัจจัย

อื�นๆ  
 
ดังนั �นหากราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับตัวสูงขึ �น

อย่างรวดเร็วและในระยะเวลาที�ยาวนานก็มีโอกาสที�จะส่งผล

กระทบต่ออตัรากําไรขั �นต้น และฐานะทางการเงินของบริษัท  

อย่างไรก็ดีบริษัท อาจจะปรับราคาสินค้ากับลกูค้าตามต้นทุน

เม็ดพลาสติกที�มีการเปลี�ยนแปลงไป ทั �งนี � บริษัทจะแจ้งขอปรับ

ราคาสินค้า โดยการพิจารณาปรับราคาสินค้าในแต่ละครั �งจะ

พิจารณาจากการเปลี�ยนแปลงของราคาวตัถุดิบและเงื�อนไข

ทางการค้าของลกูค้าแตล่ะราย 

แม้ว่าการเปลี�ยนแปลงของราคาวตัถุดิบหลกัดงักล่าว

จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท  แต่ทางบริษัทก็ได้

ติดตามการเปลี�ยนแปลงของราคาวตัถุดิบในตลาดโลกอย่าง

ใกล้ชิด โดยจัดให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ  

การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา 

รวมถึงมีการประเมินความต้องการใช้วตัถดุิบของบริษัท ในแต่

ละช่วงเวลา เพื�อให้บริษัท  สามารถบริหารการจดั�ื �อวตัถดุิบให้

มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2. ��าม������จา��าร�������า������น�้า������ต�าจ
ไม่ได้มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ที�บริษัทผลิตและจําหน่ายได้แก่ บรรจุภัณฑ์

ประเภทขวดพลาสติก PET �ึ�งเป็นบรรจุภณัฑ์สําหรับการบรรจุ

เครื�องดื�มและเครื�องปรุงอาหาร �ึ�งในกระบวนการผลิตจะต้อง

คํานึงถึงความสะอาดเป็นอย่างมาก และบรรจุภณัฑ์ต้องไม่ทํา

ป�ิกิริยากับสินค้าที�บรรจุอยู่ภายใน และต้องคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นสําคญั ดงันั �น ถ้าขวด PET ที�บริษัท 

ผลติไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่สะอาด หรือทําป�ิกิริยากบัสนิค้าที�

บรรจุอยู่ภายใน เมื�อผู้บริโภคใช้ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวและ เกิด

อันตรายกับผู้ ใช้ บริษัท อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใน

จํานวนที�มีนัยสําคัญได้ นอกจากนี �ในการนําขวด PET ของ

บริษัท ไปใช้ในการบรรจนุั �น รูปร่าง ขนาด และปริมาตรของขวด

ก็เป็นปัจจยัสาํคญั �ึ�งหากสนิค้าที�บริษัท ผลติขึ �นมาไมต่รงตาม

ข้อกําหนดของลกูค้า ลกูค้าอาจจะไม่สามารถนําไปใช้ในการ

บรรจุภณัฑ์แบบอตัโนมตัิได้ บริษัท ก็อาจจะต้องรับผิดชอบใน

การเปลี�ยนสนิค้าใหมใ่ห้กบัลกูค้า �ึ�งอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผล

การดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท 

อยา่งไรก็ดี บริษัท ได้คํานงึถึงปัจจยัคณุภาพเป็นสําคญั

ในการผลิต ตั �งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที�มีคุณภาพ การใช้

เครื�องจักรที�ทันสมัยและแม่นยํา รวมถึงการมีกระบวนการ

ตรวจสอบคณุภาพที�รัดกมุ นอกจากนี � จากการที�ผลติภณัฑ์ของ

ทางบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ที�มีความเกี�ยวข้องกับอาหารและ

เครื�องดื�มเป็นสว่นใหญ่ ทางบริษัท จึงเล็งเห็นความสําคญัของ
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การควบคุมการผลิตที� เ ป็นมาตรฐานสากลและมีความ

ปลอดภัย จึงได้ดําเนินการผลิตตามมาตรฐานของ ISO 

9001:2015  ระบบมาตรฐาน GMP และ  HACCP จาก Intertek 

Certification Ltd. ซึ�งเป็นหลกัเกณฑ์วิธีการที�ดีสําหรับการผลิต 

เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั �นพื �นฐานของกระบวนการ

ผลิต เช่น การควบคมุสขุลกัษณะสว่นบคุคล การควบคมุแมลง

และสตัว์นําโรค   การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต รวมถึง

เครื�องจักรและอุปกรณ์ที�ใช้ในการผลิต เป็นต้น ซึ�งเน้นการ

ป้องกันมากกว่าการแก้ไข ทั �งยังเป็นระบบการจัดการความ

ปลอดภัยของอาหารขั �นพื �นฐานนอกจากนี �ในอดีตที�ผ่านมา  

บริษัท ไมเ่คยมีปัญหาเรื�องคณุภาพของสนิค้าอยา่งมีนยัสาํคญั 

3. ควา�เส��ยงจากสภาวะการแข่งขันใน�ุรกิจ�ลิตและ 
จาํหน่ายบรรจุภณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET 

เนื�องจากแนวโน้มของพ�ติกรรมของผู้บริโภคนั �นมีการ

เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประกอบกับการเข้าสู่อตุสาหกรรม

ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ไม่ใช่

เป็นเรื�องที�ยากนกัเนื�องจากการหาซื �อวตัถุดิบที�ไม่ยากลําบาก 

และเครื�องจกัรการผลิตที�มีจําหนา่ยโดยทั�วไปจึงทําให้บริษัทฯ มี

คู่แข่งขันที�อยู่ในตลาดของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก 

PET เป็นจํานวนมาก ซึ�งอาจเป็นสาเหตทุําให้เกิดการแขง่ขนัใน

ธุรกิจที�เพิ�มสงูขึ �น นอกจากนี �ลกูค้าในปัจจบุนัของบริษัท ก็อาจ

พิจารณาผลิตขวดพลาสติก PET ขึ �นใช้เอง ซึ�งล้วนอาจส่งผล

กระทบในเชิงลบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงิน

ของบริษัท 

แม้บริษัท จะยงัคงมีคู่แขง่ขนัในตลาดบรรจภุณัฑ์ประเภท

ขวดพลาสติก PET อยู่จํานวนมาก บริษัท ก็ยงัคงมีลกูค้าหลกั

หลายรายซึ�งถือเป็นคู่ค้าที�สั�งซื �อสินค้ากันอย่างต่อเนื�องมานาน 

ซึ�งเป็นธุรกิจด้านผลิตและจําหน่ายนํ �าดื�มบรรจุขวด  นํ �าผลไม้

บรรจุขวด  นํ �ามันพืช รวมทั �งเครื�องปรุงรส  ซึ�งต้องการบรรจุ

ภัณฑ์ที�ได้คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามข้อกําหนด มีความ

สะอาดและความปลอดภยัเป็นหลกั ซึ�งปัจจุบนับริษัท ได้เพิ�ม

ความสามารถในการแข่งขนั โดยการเพิ�มคณุภาพของการผลิต

บรรจุภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม มุ่งเน้นการ

จดัสง่สนิค้าให้ได้ตามกําหนด และใสใ่จในการบริการลกูค้าเพื�อ

เพิ�มศกัยภาพในการแขง่ขนั นอกจากนี �  บริษัทมีจดุแข็งจากการ

ที�บริษัทสามารถที�จะออกแบบ จัดทํา และซ่อมบํารุง แม่พิมพ์

สําหรับขึ �นรูปขวด PET ได้เองภายในโรงงาน จึงทําให้มีความ

คล่องตัวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขั �นตอน

ของการออกแบบและจัดทําแม่พิมพ์ รวมทั �งบริษัท ยังมีทีม

วิศวกรภายในที�มีความชํานาญและผ่านการอบรมจากผู้ ผลิต

เครื�องจักรในต่างประเทศ จึงทําให้บริษัทสามารถจัดการกับ

ปัญหาในกระบวนการผลิต และซอ่มบํารุงได้ด้วยตนเองอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ยิ�งไปกว่านั �นการที�บริษัท มีกําลงัการผลิตขนาด

ใหญ่ส่งผลให้เกิดการประหยดัเชิงขนาด (Economy of Scale) 

จึงทําให้การที�ลกูค้าของบริษัท จะตัดสินใจผลิตขวดพลาสติก 

PET ขึ �นใช้เองเกิดขึ �นได้ยาก หากปริมาณการผลิตของลกูค้าไม่

สงูพอ 

4. ควา�เส�� ยงจากการพ�� งพาลูกค้ารายใหญ่และการ
กระจุกตัวของลูกค้า 

ปัจจุบนับริษัท ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทขวด

พลาสติก PET สําหรับใช้เป็นบรรจุภณัฑ์ในอตุสาหกรรมนํ �าดื�ม

บรรจุขวด นํ �าผลไม้บรรจุขวด นํ �ามันพืช รวมถึงนํ �าปลาและ

เครื�องปรุงรส ของรายได้จากการขายรวม และ พรีฟอร์ม โดย

รายได้ดังกล่าวรวมรายได้จากบริษัท นํ �ามันพืชไทย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท นํ �ามนับริโภคไทย จํากัด ซึ�งเป็นบุคคลที�

เกี�ยวข้องและโดยทั�วไปของบริษัท  ไม่ได้ทําสญัญาซื �อขายขวด

พลาสติก PET กันในระยะยาวกับลูกค้า หากบริษัท สูญเสีย

ลกูค้ารายดงักลา่วไปอาจจะสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน 

และฐานะทางการเงินของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้เน้นเรื�องคณุภาพของสินค้า และ

บริษัท ตั �งราคาจําหนา่ยสนิค้าในระดบัที�แขง่ขนัได้ รวมทั �งบริษัท 

ได้จัดส่งสินค้าให้ได้ตรงตามกําหนดโดยตลอด ทําให้บริษัท มี

ความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้ารายดงักล่าว โดยบริษัท นํ �ามนัพืช

ไทย จํากดั (มหาชน) ได้สั�งซื �อสนิค้าจากบริษัท อยา่งตอ่เนื�องนบั

แต่ บริษัทเปิดดําเนินกิจการ นอกจากนี � บริษัท นํ �ามนัพืชไทย 

จํากดั (มหาชน) ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ�งถือหุ้น

ของบริษัทฯ ร้อยละ 31.85 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ที�ผา่นมา

บริษัทมีนโยบายที�จะลดความเสี�ยงจากการพึ�งพากลุม่ลกูค้าราย
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ใดรายหนึ�งมากเกินไป โดยบริษัท  พยายามที�จะกระจาย

แหล่งที�มาของรายได้ไปยงักลุ่มอื�น� โดยบริษัทได้เพิ�มสดัส่วน

รายได้จากกลุม่อื�น� 

5. ���������������ร��������������บ�����รั�บ�� 

 ปัจจุบันปัจจัยด้านผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมได้ถูกให้

ความสําคั�เป็นอย่างยิ�งจากองค์กรทั �งภาครัฐและเอกชนทั�ว

โลก โดยในบางประเทศได้มีการเรียกเก็บภาษีจากบรรจุภณัฑ์

โดยมุ่งหวงัเพื�อลดการใช้บรรจุภณัฑ์บางประเภทที�ไม่เป็นมิตร

ต่อสิ�งแวดล้อม และยากต่อการนํากลบัมาใช้ใหม่  �ึ�งการเรียก

เก็บภาษีในอัตราที�แตกต่างกันตามวัสดุที�ใช้ในการผลิตบรรจุ

ภัณฑ์ เช่น แก้ว กระป๋อง พลาสติก กระดาษ เป็นต้น โดย

ตวัอย่างประเทศที�ได้มีการนําภาษีบรรจุภณัฑ์มาบงัคบัใช้แล้ว 

เช่น ประเทศเยอรมนั ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศองักฤษ 

เป็นต้น �ึ�งหากประเทศไทยออกกฎหมายดงักลา่วมาบงัคบัใช้ก็

อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทจากภาระต้นทุนที�เพิ�มสงูขึ �น อนัจะ

ส่งผลต่อราคาขาย และความสามารถในการแข่งขันของ

ผลติภณัฑ์ขวด PET  

6. ���������������ร��ท������ร���ร����������
บริษัท 

โครงการลงทนุเครื�องจกัรตา่ง�   �ึ�งเป็นโครงการพฒันา 

และเพิ�มสายการผลิต  เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

ความสําเร็จของการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัท  

ขึ �นอยูก่บัปัจจยัหลายประการรวมทั �ง ความต้องการของผู้บริโภค 

ต้นทนุและความพร้อมด้านแหลง่เงินกู้  ความเสี�ยงด้านกฎหมาย

และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี และการ

เปลี�ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกและประเทศ

ไทย ปัจจัยเหล่านี �อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของบริษัท 

 อย่างไรก็ตาม ก่อนการตดัสินใจลงทนุคณะกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัท ได้พิจารณาศึกษาข้อมูลต่าง� ที�เกี�ยวข้อง

อย่างรอบคอบ และจากข้อมูลที�มีอยู่ในช่วงที�ตัดสินใจลงทุน

ผู้บริหารเชื�อวา่ โครงการในอนาคตเหลา่นี �จะสร้างผลตอบแทนที�

ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

7. ��������������ร�����ร���ริ�����ร���������ิ 
��������ริ�����������ิ� 

ปัจจบุนักระแสการลดปริมาณการใช้พลาสติก  เพื�อลด 

ปริมาณขยะพลาสติก ได้รับการตอบรับจากหลายภาคส่วน

ภายในประเทศทําให้ผู้ จําหน่ายสินค้าบางรายต้องปรับมาใช้

บรรจุภณัฑ์ที�สามารถตอบโจทย์กระแส 4 R (Reuse, Reduce, 

Recycle, Replace) �ึ�งหลายหน่วยงานทั �งภาครัฐ  ภาคเอกชน 

และสถาบันการศึกษา ได้มีการรณรงค์ในเรื�องดังกล่าว โดย

กําหนดเป็นมาตรการ เพื�อนํามาใช้อยา่งจริงจงั เช่น โรงพยาบาล 

งดการใช้ถงุพลาสติก โดยรณรงค์ให้ผู้ที�มารับการรักษานําถงุผ้า

มารับยา หรือ ร้านสะดวก�ื �อ งดการให้บริการถุงพลาสติก  

รวมถึงมีการจัดตั �งหน่วยงานเพื�อบริหารจัดการขยะพลาสติก 

เป็นต้น 

 แต่ ก็ยังมี ข้อ จํากัด ในการดํา เนินการโดยเฉพาะ

ภายในประเทศไทย  ในเรื�องของการนําพลาสติกที�ใช้แล้วมา

ผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์สําหรับบรรจุอาหารและเครื�องดื�ม (rPET) 

ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 295 ข้อ 8. ห้ามมิให้ใช้

ภาชนะบรรจทุี�ทําขึ �นจากพลาสติกที�ใช้แล้วบรรจุอาหาร  เว้นแต่

ใช้เพื�อบรรจผุลไม้ชนิดที�ไมรั่บประทานเปลอืก  ถึงแม้ภาคเอกชน

จะเร่งผลกัดนัให้มีการพิจารณาแก้กฎหมายดงักลา่ว แต่ก็ยงัไม่

บรรลผุลเป็นรูปธรรม  จึงยงัไม่สามารถสร้างความเชื�อมั�นให้กบั

ผู้ประกอบการได้มากนกั  
 
8. ���������������ร����ั�������ท��ท������ิ� 

จากกระแสขยะพลาสติกที�มีปริมาณมาก และสง่ผล 

กระทบต่อสิ�งแวดล้อมรวมถึงวงจรของสิ�งมีชีวิตทั �งหลายใน

ระบบนิเวศกระตุ้นให้หลายภาคส่วนตระหนกัและร่วมรณรงค์ 

เพื�อให้ปริมาณขยะพลาสติกลดน้อยลง รวมถึงการลดปริมาณ

การใช้พลาสติก และหนึ�งในวิธีการลดปริมาณการใช้พลาสติกก็

คือ การหาวสัดอุื�นทดแทน ที�มีคณุสมบตัิใกล้เคียงและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ 

 �ึ�งนอกเหนือจากการ ลด เลิก ใช้พลาสติก ตามที�มีการ

รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ เพื�อสร้างความตระหนกัให้กบัประชาชน

ในประเทศแล้ว ปัจจยัที�สําค�ัในการที�จะดําเนินการควบคู่ คือ 

การบริหารจดัการขยะพลาสติกอยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

พลาสติกประเภทขวด PET ให้แก่ลกูค้า โดยลกูค้าจะเป็นผู้นํา

ผลิตภณัฑ์ขวด PET ที�ผลิตโดยบริษัท ไปบรรจุผลิตภณัฑ์ของ

ลูกค้าเอง ทั �งนี � บริษัทสามารถผลิตขวด PET ได้หลากหลาย

รูปทรงและขนาดบรรจุ �ึ�งเริ�มตั �งแต่ 60 มิลลิลิตร ไปจนถึง 

6,000 มิลลลิติร ตามความต้องการของลกูค้า �ึ�งมีทั �งในรูปแบบ

ของรูปทรงมาตรฐานและรูปทรงเ�พาะที�ผลิตให้เ�พาะแก่

ลูกค้าแต่ละราย    โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET ของบริษัท

สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุม่ ตามลกัษณะการนําขวด PET 

ไปใช้งาน และพรีฟอร์ม ได้แก่ กลุม่บรรจภุณัฑ์สาํหรับนํ �าผลไม้ 

กลุม่บรรจุภณัฑ์สาํหรับนํ �ามนัพืช กลุม่บรรจภุณัฑ์สาํหรับนํ �าดื�ม 

และกลุ่มบรรจุภัณฑ์สําหรับนํ �าปลาและเครื�องปรุงรส  ทั �งนี � 

รายละเอียดของผลติภณัฑ์ขวด PET แตล่ะกลุม่มีดงัตอ่ไปนี � 

 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET สาํหรับนํ �าผล�ม� 

  บริษัทผลิตและจัดจําหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด 

PET สําห รับนํ �าผลไม้�ึ� งมีขนาดบรรจุตั �งแต่  200 -1,000 

มิลลลิติร (นํ �าหนกัตั �งแต ่13 - 56 กรัม)  
 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET สาํหรับนํ �ามันพืช 

  บริษัทผลิตและจําหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET 

สาํหรับนํ �ามนัพืช�ึ�งมีขนาดบรรจุตั �งแต่ 250 - 5,000 มิลลิลิตร 

(นํ �า ห นัก ตั �ง แ ต่  15 -110 ก รั ม ) ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ม ลูก ค้ า �ึ� ง เ ป็ น

บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์นํ �ามนัพืช ลกูค้าหลกัของ

บริษัท  สําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี � ได้แก่ บริษัทนํ �ามันพืชไทย 

จํากดั (มหาชน) ภายใต้เครื�องหมายการค้า “องุ่น” และบริษัท 

นํ �ามนับริโภคไทย จํากดั ภายใต้เครื�องหมายการค้า “คิง” 

 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET สาํหรับนํ �าดื�ม 

  บริษัทผลิตและจําหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET 

สาํหรับนํ �าดื�ม�ึ�งมีขนาดบรรจตุั �งแต ่350 - 6,000 มิลลลิติร 

(นํ �าหนกั ตั �งแต ่13 - 110 กรัม)  
 

 
 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET สาํหรับนํ �าปลา�ละเ�รื�องปรุงรส 

  บริษัทผลิตและจําหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET 

สาํหรับนํ �าปลาและเครื�องปรุงรส�ึ�งมีขนาดบรรจตุั �งแต ่ 

60 - 2,000 มิลลลิติร (นํ �าหนกัตั �งแต ่6 - 67 กรัม)  
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์พรีฟอร์ม สําหรับลูก��า�ี�ต�องการเป่าขวด
เอง 

    บริษัทผลิตและจําหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีฟอร์ม 

สาํหรับลกูค้าที�ต้องการจะเป่าขวดเอง หรือ ลกูค้าที�มีเครื�องเป่า

ขวด �ึ�งปัจจบุนัมีพรีฟอร์ม 2 ขนาด คือ 13.5 และ 31 กรัม  โดย

ทางบริษัท ได้เริ�มจําหน่ายพรีฟอร์มเมื�อช่วงไตรมาส 2 ของปี 

2561 โดยมุง่เน้นเปิดตลาดขยายฐานลกูค้าไปยงัตา่งจงัหวดั �ึ�ง

ในช่วงแรกจะเน้นการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนํ �าดื�ม เนื�องจากเป็น

กลุม่ที�มีโอกาสเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง 
 

 ทั �งนี � บรรจุภณัฑ์ขวด PET ของบริษัท ได้รับการผลิต

ด้วยกระบวนการผลิตที�ได้คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีระดบัสงู

จากประเท�ญี�ปุ่ นและมีความปลอดภัยต่อผู้ บริโภค ตรงต่อ

ความต้องการของลกูค้า โดยกระบวนการผลิตขวด PET ของ

บ ริ ษัท   ไ ด้ผ่ านการ รับรอ งมาตร ฐาน ISO 9001: 2015, 

Recommended International Code of Practice-General 

Principles of Food Hygiene CAR/RCP และระบบการจดัการ

ด้านความปลอดภยัของอาหาร GMP และระบบการวิเคราะห์

อันตรายและ   จุดวิก�ตที�ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 

HACCP จากบริษัท Intertek Certification Ltd.  โดยที�ผ่านมา 

บริษัทให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 

(Quality Control) เพื�อให้มั�นใจว่าสินค้าที�บริษัทส่งมอบให้แก่

ลูกค้ามีคุณภาพ   โดยบริษัทมีนโยบายในการรับประกัน

คณุภาพของสินค้า ในปัจจุบนัโรงงานผลิตของบริษัท  ตั �งอยู่ที�

ตําบลบางกระเบา    อําเภอนครชยั�รี จงัหวดันครปฐม บนเนื �อ

ที�ขนาด 17 ไร่ 93 ตารางวา โดยในปี 2562 ที�ผ่านมาบริษัทมี

กําลงัการผลิตเ�ลี�ยอยู่ที�ประมาณ 61.5 ล้านขวดพลาสติกต่อ

เดือน และ กําลงัการผลติพรีฟอร์มเ�ลี�ยอยูท่ี�ประมาณ  20 ล้าน

ชิ �นตอ่เดือน 
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บริษัท มีกลุม่เป้าหมายหลกัในการจําหน่ายผลิตภณัฑ์

ขวด PET �ึ�งอยู่ในประเท�ไทย �ดยบริษัทจะจดัจําหน่ายสินค้า

�ดยตรงให้แก่ลกูค้า�ึ�งเป� นบริษัทผู้ผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์

นํ �าด��มบรรจุขวด นํ �าผลไม้บรรจุขวด นํ �ามันพ�ช นํ �าปลาและ

เคร��องปรุงรส รวมถึง พรีฟอร์ม ทั �งนี � บริษัทมีบริการจดัสง่สินค้า

ให้แก่ลกูค้าที�อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล และ ขยาย

พ� �นที�ไปยงัจงัหวดัต่าง� �ดยเ�พาะในสว่นของพรีฟอร์มที�ได้เริ�ม

เปิดตลาดในช่วงไตรมาสสองของปี 61 �ึ�งในการจัดส่งสินค้า

ให้กบัลกูค้า ทางบริษัท ไม่มีการคิดคา่ใช้จ่าย สําหรับลกูค้าที�มี

การสั�ง�� �อสินค้าครบตามจํานวนขั �นตํ�าที�บริษัทกําหนดไว้ 

สําหรับลูกค้าที�อยู่ในเขตต่างจังหวัด บริษัทจะคิดค่าบริการ

ขนสง่สนิค้าตามคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจริง 
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รายได้จากการ�ายส� �นง�ดบ��ช� �. 31/12/2560

รายได้จากลูกค้ากล��มน� �าม�นพืช 
(355.772 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากล��มน� �าดื�ม  
(132.760 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากล��มน� �า�ลไม้ 
(105.301 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากล��มน� �า�ลาและ
�ครื��ง�ร�งรส (54.391 ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้ 
 

บริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากลกูค้ากลุม่น� �า�ลไม้ กลุม่น� �ามนัพ�� 

�ละกลุ่มน� �าด��ม โดยบริษัทฯ ไม่ได้พึ�งพากลุ่มลกูค้า   กลุ่มใด

กลุม่หนึ�ง นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากลกูค้ากลุม่น� �า�ลา

�ละ�คร�� อง�รุงรส รวมถึงพรีฟอร์ม �ึ�งมีรายละ�อียดของ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ดงั�อ่ไ�นี � 

 

กลุ่มลูกคา้ 

��การ������า�ร���� ����������ดุ����� � 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้จากลกูค้ากลุ่มน� �ามนัพ�� 355.772 54.88 355.148 50.74 280.470 41.68 

รายได้จากลกูค้ากลุ่มน� �าด��ม 132.760 20.48 108.634 15.52 97.728 14.52 

รายได้จากลกูค้ากลุ่มน� �า�ลไม้ 105.301 16.2� 139.751 19.96 104.205 15.49 

รายได้จากลกูค้ากลุ่ม�คร��อง�รุงรส

�ละอ��น� 

54.391   �.��   75.848 10.84 91.208 13.56 

รายได้จากลกูค้ากลุ่มพรีฟอร์ม - -   20.602 2.94 99.235 14.75 

           รายไดจ้ากการขาย 648.224 100 699.983 100 672.846 100 

 

 

    

   

     

    

     

 

 

 

 

 

 

    

54.88% 

8.39% 

20.48% 

16.25% 
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รายได้จากการ�าย�� �น��ดบ��ชี �. 31/12/2561

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน� �าม�นพืช 
(355.148 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน� �าดื�ม  
(108.634 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน� �า�ลไม้ 
(139.751 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน� �า�ลาและ
�ครื�อ��รุ�ร� (75.848 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มพรีฟอร์ม 
(20.602 ล้านบาท)

50.74%

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

15.52% 

19.96% 

10.84% 
2.94% 

41.68%

14.52%

15.49%

13.56%

14.75%

รายได้จากการ�าย�� �น��ดบ��ชี �. 31/12/2562

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน� �าม�นพืช 
(280.470 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน� �าดื�ม  
(97.728 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน� �า�ลไม้ 
(104.205 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน� �า�ลาและ
�ครื�อ��รุ�ร� (91.208 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มพรีฟอร์ม 
(99.235 ล้านบาท)
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

บริษัท ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยบรรจภุณัฑ์ประเภทขวด 

Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) ให้กบั 

ลกูค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้นําขวด PET ที�บริษัทผลิตไปบรรจุ

สินค้าของลูกค้าเอง และพรีฟอร์ม (Preform) สําหรับลูกค้าที�

นําไปเป่าขวดเอง 

ลักษณะของผลิตภณัฑ์

บริษัท เป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท

ขวด PET  โดยบริษัทฯ สามารถผลิตขวด PET ได้หลากหลาย

รูปทรงและขนาดบรรจุ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของ

ลกูค้า �ึ�งเป็นผลติภณัฑ์ที�มีตราสนิค้า (Brand) เป็นที�รู้จกักนัใน

หลายอุตสาหกรรมและผู้ บริโภคทั�วไป โดยขนาดบรรจุของ

ผลิตภณัฑ์ขวด PET �ึ�งบริษัทฯ ผลิตและจําหน่าย   เริ�มตั �งแต่ 

60 มิลลลิิตร ไปจนถึง 6,000 มิลลลิิตร ทั �งนี � วตัถดุิบสว่นให�่ที�

บริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิตมาจากเม็ดพลาสติก (PET 

Resin)  

บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ที�บริษัท ผลิต

ให้แก่ลกูค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที�แตกต่างกัน

ขึ �นอยูก่บัความต้องการของลกูค้าที�จะนําไปใช้งาน �ึ�งลกัษณะ

ของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET ที�บริษัท ผลิตจะมีลกัษณะ

ต่า งๆ  กัน  เช่ น  รู ป ร่าง  ขนาด  สี  ลักษณะของวัตถุดิ บ 

คุณสมบตัิเ�พาะของวัตถุดิบ รวมทั �ง�ลากที�ติดกับขวด PET 

เป็นต้น 

 ทั �งนี � กลุม่ผลติภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น 

5 กลุ่ม ตามลกัษณะการนําขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่  กลุ่ม

บรรจภุณัฑ์ขวด PET สาํหรับนํ �าผลไม้บรรจขุวด กลุม่ผลติภณัฑ์

ขวด PET สาํหรับนํ �ามนัพ�ช กลุม่ผลติภณัฑ์ขวด PET สาํหรับนํ �า

ด��มบรรจุขวด กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สําหรับนํ �าปลาและ

เคร��องปรุงรส และกลุ่มพรีฟอร์ม โดยมีรายละเอียดสําหรับแต่

ละกลุม่ผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET สาํหรับนํ�าผลไม้บรรจุขวด   

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภท

ขวด PET สําหรับนํ �าผลไม้บรรจุขวด โดยขวด PET ที�บริษัทฯ 

ผลิตมีขนาดบรรจุตั �งแต่ 200 มิลลิลิตร จนถึง 1,000 มิลลิลิตร 

(นํ �าหนกั 13 กรัม ถึง 56 กรัม) และมีสใีสและสขีาว   ทบึแสง   
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�ึ�งจะช่วยเพิ�มอายขุองผลิตภณัฑ์สําหรับเคร��องด��มที�มีความไว

ต่อแสง บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ประเภทนี � คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 16.24 ร้อยละ 19.96 และ 

ร้อยละ15.49 ของรายได้จากการขายรวมใน ปี 2560 ปี 2561

และ ปี  2562 ตามลาํดบั  

 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET สาํห�ั��ํ �ามั���� 

 

 

  

 

 

 

 

ขวด PET สําหรับกลุม่นํ �ามนัพ�ชของบริษัท  มีขนาดบรรจุตั �งแต่ 

250 มิลลลิิตร จนถึง 5,000 มิลลลิติร (นํ �าหนกั 15 กรัม ถึง 110 

กรัม) ลูกค้าหลักของบริษัท ในกลุ่มนํ �ามันพ�ชได้แก่ บริษัท 

นํ �ามันพ�ชไทย จํากัด (มหาชน) ภายใต้เคร��องหมายการค้า 

“องุ่น” และบริษัท นํ �ามนับริ�ภคไทย จํากดั ภายใต้เคร��องหมาย

การค้า “คิง” �ึ�งบริษัทมีรายได้จากการผลิตและจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี � คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 54.88 ร้อยละ 

50.74 และร้อยละ 41.68 ของรายได้จากการขายรวมในปี 

2560 ปี 2561 และปี 2562ตามลาํดบั  

 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET สาํห�ั��ํ �าด��ม����ุขวด 

บริษัทเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยบรรจภุณัฑ์พลาสติกประเภทขวด 

PET สาํหรับนํ �าด��มบรรจขุวด �ดยขวด PET ที�บริษัทผลติมีขนาด 

บรรจ ุตั �งแต่ 350 มิลลิลติร จนถึง 6,000 มิลลิลติร (นํ �าหนกั 13 

กรัม ถึง 110 กรัม และมีทั �งขวดใส และขวดส�้ีาใส  �ึ�งบริษัทมี

รายได้จากการผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทนี � คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 20.48  ร้อยละ 15.52  และ ร้อยละ 14.52 ของ

รายได้จากการขายรวมในปี 2560  ปี 2561 และปี 2562

ตามลาํดบั 
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กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET สาํหรับ�ํ �าปลา�ล�เ�ร��อ�ปรุ�รส 

 

 บริษัทเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ประเภทขวด PET สําหรับนํ �าปลาและเครื�องปรุงรส โดยขวด 

PET ที�บริษัทผลติมีขนาดบรรจุตั �งแต ่60 มิลลลิติร จนถึง 2,000  

มิลลิลิตร (นํ �าหนกั 6 กรัม ถึง 67 กรัม)  �ึ�งบริษัท มีรายได้จาก

การผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทนี �   คิดเป็นสดัส่วน 

ร้อยละ 8.39  ร้อยละ 10.84 และร้อยละ 13.56 ของรายได้จาก

การขายรวมในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562ตามลาํดบั 

 

กลุ่มผลิตภณัฑ์พรีฟอร์ม (Preform) สาํหรับการเป่าขวด 

  

 

 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายพรีฟอร์มสําหรับการเป่า

ขวด  โดยปัจจุบนั บริษัทผลิตพรีฟอร์ม 2 ขนาด คือ 13.5 และ 

31 กรัม และมีทั �งชนิดขาวใส และ สีฟ้าใส  �ึ�งบริษัท� เริ�ม

จําหน่ายพรีฟอร์มในช่วงไตรมาสสองของปี 2561  ทําให้บริษัท

มีรายได้จากการผลติและจําหนา่ยผลิตภณัฑ์ประเภทนี � คิดเป็น

สดัส่วน ร้อยละ 2.94  และร้อยละ 14.75 ของรายได้จากการ

ขายรวมในปี 2561 ปี 2562 ตามลาํดบั 
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กระบวนการผลิต 

 

กระบวนการผลิตขวด PET ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั �นตอนที�ส�า�ั�ด�วยกนัดังต่อ�ปนี � 

1.  กระบวนการเตรียมวตัถุดิบ 

เม็ดพลาสติก PET (PET Resin) จะถูกนําเข้าสู่

กระ��นการกําจ�ด��ามช� �น �ด��า���ลมร้�นและสารดูด

��ามช� �น เน���งจาก��ามช� �นเ�็น�น��งในสาเ�ต��ล�ก����ําใ�้ข�ด 

PET �����กจากกระ��นการ�ลิตน� �นด้�����ภาพจนไม่

สามารถใช้งานได้ 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                

                                                    ภาพแสดงเม็ดพลาสตกิ PET (PET Resin) 
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  ภาพแสดง Process Blowing 

2.   กระบวนการฉีด 

ในกระบวนการนี � เม็ดพลาสต�ก PET ที�ผ่านการก�าจัด

�วาม�� �นแล้วจะ�ูกล�าเลี�งเข้าสูเ่�ร��องจักรโด�ใ�้ระบบท่อลม

ดูดเพ��อท�าการหลอมเม็ดพลาสต�กที�อ��หภูม� 270-290 องศา

เ�ลเ�ี�สก่อน�ีดพลาสต�กเหลวเข้าสู่แม่พ�มพ์เพ��อให้ได้ผลลพัธ์

ออกเป็นหลอดพรีฟอร์ม (Preform) โด�เ�ร��องจกัรที�ทางบร��ัท

เล�อกใ�้ในขั �นตอนการ�ีดพรีฟอร์มนี �จะเป็นเ�ร��องระบบ ISBM  

(Injection Stretch Blow Molding) ���งเป็นเ�ร�� อง�ีดและเป่า

ขวดที�มีมาตร�านสูง���งมาจากผู้ ผล�ต�ั �นน�าในประเทศ�ี�ป�่ น     

โด�ในพ� �นที�ผล�ตจะมีการต�ดตั �งระบบก�าจดั�วาม�� �นเพ��อป้องกนั

ปั�หาหลอดพรีฟอร์มด้อ����ภาพอนัเน��องมาจาก�วาม�� �นใน

อากาศ 

 
ภาพแสดงหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ในแตล่ะขนาดและรูปแบบ 

3.   กระบวนการเป่า 

 

หลอดพรีฟอร์มที�ได้จากกระบวนการ�ีดจะ�ูก

ล�าเลี�งผ่านเตาอบ ที�ให้�วามร้อนจากหลอด Infrared เพ��อให้

หลอดพรีฟอร์มมีลกั��ะน��มเหม�อน�าง ก่อนที�จะเข้าสูแ่มพ่�มพ์

เป่าในขั �นตอนต่อไปที�ต�ดตั �งอ�ู่บนเ�ร��อง ISBM โด�ในขั �นตอน

การเป่าจะมีแท่งโลหะ (Stretch Rod) ท�าการกระท�้ งเพ��อ��ด

หลอดพรีฟอร์มให้�าวข� �น พร้อมกับใ�้ลมแรงดนัสงูในการเป่า

เพ��อให้ได้เป็นขวดออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
45 

 

 

 4.   กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 

 

ในกระบวนการนี �ขวด PET ที�ออกจาก�คร��องจกัรจะ

�ข้าสูข่ั �นตอนการตรวจสอบคณุภาพ�ดยพนกังานตรวจสอบ

หน้า�คร��อง�พ��อคดัขวดที�ไมไ่ด้มาตรฐานออก จากนั �นขวดที�ผา่น

�กณฑ์คณุภาพจะถกูสง่มาสูข่ึ �นตอนการสวมฉลากบรรจลุง

ถงุพลาสตกิ และสง่ตอ่�ข้าคลงัสนิค้า�พ��อการจําหนา่ยตอ่ไป 

 

 

 

 
 

ผลกระ�บต�อสิ��แว�ล�อม 

 - ไมม่–ี  

 �น��องจากระบบการผลติของ�รงงาน�ป� นแบบระบบปิด ไมก่่อให้�กิดมลภาวะทางสิ�งแวดล้อม   

 

การวิจัยและพัฒนา 

บริษัท ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการวิจยัและพฒันา

�พ��อ�พิ�มศักยภาพในการแข่งขัน บริษัท จึงได้วิจัยและพัฒนา

ผลติภณัฑ์ของบริษัท อยา่งตอ่�น��อง�พ��อตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้า รวมทั �งบริษัท ยงัพฒันาระบบมาตรฐานคณุภาพ�พ��อ

�พิ�มประสทิ�ิภาพในการดํา�นินงาน�ดยแบง่การพฒันาในแตล่ะ

ด้าน ดงันี � 

 

 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิต 

ปัจจุบนับริษัท ได้มีการพัฒนาผลิตภณัฑ์ร่วมกับลกูค้า

ตามความต้องการของลกูค้าอย่างต่อ�น��อง ��่น การผลิตขวด 

PET ที�มีส ี��่น ส�้ีาใส และสขีาวทบึแสง �ป� นต้น รวมทั �งบริษัท� 

ยังมีการพัฒนาทั �งกระบวนการผลิตอย่างต่อ�น��อง �พ��อ�พิ�ม

ศกัยภาพในการแข่งขนั ลดต้นทนุการผลิต และ�พิ�ม�่องทางใน

การ�พิ�มรายได้ของบริษัท� ในอนาคต  

 

 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ 
 

บริษัทได้ให้ความสาํคญักบัการพฒันาระบบการดํา�นินงาน�พ��อ

�พิ�มประสิท�ิภาพในการทํางาน และ�ป� นการสร้างความมั�นใจ

ให้แก่ลกูค้า บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการจดัการ

ด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 GMP และ HACCP จากบริษัท 

Intertek  Certification Ltd.     ร ว ม ทั �ง บ ริ ษั ท ยัง คํ า นึ ง ถึ ง

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม บริษัทได้�ข้าร่วม�ครงการอตุสาหกรรมสี

�ขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม �ึ�ง�ป� น�ครงการที�ส่ง�สริม

ภาคอตุสาหกรรมให้มีการประกอบการที��ป� นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม

และสงัคม  
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โครงสร้างการถอืหุ้นและการจัดการ 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

 บริษัท มีทนุจดทะเบียน 135 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตรา�ว้หุ้นละ 0.50 บาทและ        

มีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 135 ล้านบาท แบง่เป็นจํานวนหุ้นสามญัทั �งสิ �น 270,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตรา�ว้ 0.50 บาท  

 
โครงสร้างผู้ถอืหุ้น  

 ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ��้อมลูสรุปจากวนัปิดสมดุ ณ วนัที� 22 สงิหาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น 
ณ. วันที� 22 สิงหาคม 2562 

จํานวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

บริษัท นํ �ามนัพืช�ทย จํากดั �มหาชน) 

บริษัท นํ �ามนับริ��ค�ทย จํากดั 

บริษัท เชียร์ กรุ� ป ��ลดิ �งส์ จํากดั 

นายวิสทุธิ            วิทยฐานกรณ์ 

นายธงชยั            ตนัสทุตัต์ 

นางปัทมา            ตั �งพิรุ�ห์ธรรม 

นายวชัร              วิทยฐานกรณ์ 

นางรัตนา            จนัทร์พิทกัษ์ 

นางสาวสดุารัตน์  วิทยฐานกรณ ๋

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 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของ

กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหกัสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไร

ก�ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลี�ยนแปลงได้ข� �นอยูก่บัสภาพ

คลอ่ง แผนการลงทนุ และแผนการดําเนินงานของบริษัทตลอดจนเง��อนไข

และ ข้อ กําห นด ในสัญญ าต่า ง�  ที�บ ริ ษั ทผูก พัน อยู่  ทั �ง นี �มติ ขอ ง

คณะกรรมการบริษัทที�อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้อง�ูกนําเสนอเพ��อขอ

อนุมตัิจากที�ประชุมผู้��อหุ้นเว้นแต่เป� นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ���ง

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

แหล�ง�ี��า����ูล: งาน mai Forum ปี 2562 

 

โครงสร้างการจัดการ 

 ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2562 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

5 ชุด    ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ      คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

ยทุธศาสตร์และความเสี�ยงระดบัองค์กร     คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ คณะกรรมการบริหาร   ดงันี � 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ผู้จดัการฝ่ายผลิต ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี

และการเงิน 

ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 

และคลงัสินค้า ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารยทุธศาสตร์

และความเสี�ยงระดบัองค์กร 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และกําหนดคา่ตอบแทน 

 

ผู้จดัการฝ่าย 
พฒันาธุรกิจ 

คณะกรรมการ                       

บริหารความเสี�ยง 

ผู้จดัการฝ่ายพฒันา

และควบคมุคณุภาพ 
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คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี � 

  
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 นายธงชัย ตันสุทตัต์ หรือ นายวัชร  วิทยฐานกรณ์ ลงลายมือชื�อร่วมกับนายวิสุทธิ  วทิยฐานกรณ์ หรือ  

นายวรวุฒ ิ ตั �งพิรุ�ห์ธรรม และประทับตราสาํคัญของบริษัท 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมสามัญผู้ ��อหุ้ นประจําปีทุกครั �ง  ใ ห้

กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทั �งหมดในขณะนั �น �้าจํานวนกรรมการจะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบั

สว่น  1 ใน 3 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และ

ปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลงั� ตอ่ไป ให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั �น เป็นผู้

ออกจากตําแหน่ง ทั �งนี � กรรมการ���งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

นั �น อาจได้รับเล�อกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่อีกได้  

 
ขอบ�ขตอาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 
 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2556 เม��อวนัที� 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจและหน้าที�ของ

คณะกรรมการบริษัท ดงันี � 

1. ป�ิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามก�หมาย วตั�ุประสงค์ 

และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที�ประชุมผู้��อ

หุ้นด้วยความ���อสตัย์ สจุริต และระมดัระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท 

2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ นโยบาย 

เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงานของบริษัท 

ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

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 ิ ตั �งพิรุ�ห์ธรรม กรรมการ 

9. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
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ต า ม ที� ฝ่ า ย จั ด ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ นํ า เ ส น อ ต่ อ

คณะกรรมการบริษัท  

3. กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที�ได้รับมอบหมาย

ให้ทําหน้าที�ดงักล่าว เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายที�

คณะกรรมการบริษัท กําหนด 

4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื�อง 

เพื� อใ ห้ เ ป็ นไปตามแผนการดํ า เนิ นงาน และ

งบประมาณของบริษัท  

5. ดําเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การ

รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที�น่าเชื�อถือ

ได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที�

เพียงพอและเหมาะสม 

6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี�ยงและ

นโยบายบริหารความเสี�ยง และติดตามผลการ

ปฏิบตัิงานด้านการบริหารความเสี�ยง 

7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไป��� ง

ทรัพย์สิน การลงทุน และการดําเนินการใดๆ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และ

ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง 

8. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันของ

บริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด 

และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง 

9. ดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

10. พิจารณาเรื�องต่างๆ โดยคําน�งถ�งผลประโยชน์ของผู้

ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่าง

เป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดย

ไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสญัญาที�ทํากับ

บริษัท ทั �งนี � สําหรับรายการที�ทํากับกรรมการหรือ

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ���งมีส่วนได้ เสียไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิการทํารายการนั �น 

11. จัดให้มีนโยบายเกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการที�ดี

ตามหลกัธรรมาภิบาลเป็นลายลกัษณ์อักษร และ

ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  

เพื�อให้เชื�อมั�นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ มี

สว่นเกี�ยวข้องทกุรายอยา่งเป็นธรรม 

12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมี

ความจําเป็นเพื�อประกอบการตดัสนิใจที�เหมาะสม 

13. พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั �ง ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร  แ ล ะ

คณะกรรมการชุดย่อย  เช่ น  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และ

กําหนดอํานาจหน้าที�ของกรรมการผู้ จัดการ และ

คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพื�อช่วยดูแลระบบ

บริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตาม

นโยบายที�กําหนดไว้ 

14. พิจารณาแต่งตั �งเลขานุการบริษัท เพื�อดูแลให้

คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 

15. พิจารณาแก้ไขเปลี�ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าที� 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการได้

ตามที�เห็นสมควร และจําเป็น 

16. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการ

ปฏิบัติ ง านของตนเอง เ ป็นประ จําทุก ปี  และ

พิจารณาหาแน วทาง เพิ� มปร ะสิท ธิภาพกา ร

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

ทั �งนี � การมอบอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท นั �นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที�ทําให้คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนมุตัิ

รายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง �ตามที�นิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน) อาจมีสว่นได้เสีย 

หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้ง  

ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษัท  ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการ

ที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที� ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิไว้ 

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระให้

เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�องคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี � 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหน��งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออก

เสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท      ทั �งนี � ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที�

เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั �น ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปร�กษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที�ยื�นคําขออนุญาตต่อ

สํานกังาน ก.ล.ต. ทั �งนี � ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว

ไม่รวมถ�งกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 

หรือที�ปร�กษา ของส่วนราชการ���งเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต   หรือ

โดยการจดทะเบียนตามก�หมายในลกัษณะที�เป็น   

บิดา มารดา คูส่มรส พี�น้อง และบตุร รวมทั �งคูส่มรส

ของบตุรของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการ

เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้ บริหารหรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที�อาจ

เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของ

ตนรวมทั �งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษัท   บริษัทใหญ่    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ยื�นคําขออนุญาตต่อ

สํานักงานหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน    ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ �าประกนั การให้

สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี �สิน รวมถ�งพ�ติการณ์

อื�นทํานองเดียวกัน     ���งเป็นผลให้บริษัทหรือ

คู่สัญญามี�าระหนี �ที� ต้องชําระต่ออีก�่ายหน��ง 

ตั �งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสทุธิของ

บริษัท หรือตั �งแต่ยี�สิบล้านบาทข� �นไป แล้วแต่

จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั �งนี � การคํานวณ�าระหนี �

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ

รายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการ

ที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา�าระ

หนี �ดงักลา่ว ให้นบัรวม�าระหนี �ที�เกิดข� �นในระหว่าง

หน��งปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท  บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอํานาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มี

นัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสํานัก

งานสอบบญัชี  ���งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
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มีอํานาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

6. ไม่เป� นหรือเคยเป� นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด � �ึ�ง

รวมถึงการให้บริการเป� นที�ปรึกษาก�หมายหรือที�

ปรึกษาทาง   การเงิน �ึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่า

สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท  และไม่เป� นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มี

อํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพนั �นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขอ

อนญุาตตอ่สาํนกังาน 

7. ไม่เป� นกรรมการที�ได้ รับการแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป� น

ตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้น�ึ�งเป� นผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป� น

การแข่งขันที�มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ยอ่ย หรือไม่เป� นหุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือ

เป� นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น

เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้ นที�มีสิทธิออกเสียง

ทั �งหมดของบริษัทอื�น �ึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป� นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการ

ของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห�น

อยา่งเป� นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 รายละเอียดการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท� ในงวดปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เป� นดงันี � 

ช��� - นามสกุล 
�าํน�นครั�งที����าประชุม��าํน�นการประชุมทั �งหม� 

ตาํแหน่ง ปี 2562 

1. รองศาสตราจารย์ประยรู บญุประเสริฐ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท 7/7 

2. นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง กรรมการอิสระ 6/7 

3. นางสาวพิกลุ ทกัษิณวราจาร กรรมการอิสระ 7/7 

4. ดร.ธเนตร นรภมูิพิภชัน์ กรรมการอิสระ 7/7 

5. นายธงชยั  ตนัสทุตัต์ กรรมการบริษัท 7/7 

6. นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริษัท 6/7 

7. นายปราโมทย์  สนัติวฒันา กรรมการบริษัท 7/7 

8. นายวรวฒุ ิ ตั �งพิรุ�ห์ธรรม กรรมการบริษัท 6/7 

9. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริษัท 7/7 
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น��บา�เก���วกับการประชุม 

1. คณะกรรมการพิจารณากําหนดตารางการประชุม

ประจําปีไว้ล่วงหน้าตลอดทั �งปี  และมีการแจ้งให้

คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าตั �งแต่ต้นปี 

เพ��อให้สามารถวางแ�นการเข้าประชมุ 

2. ก ร ร ม ก า ร ทุก ท่ า น  ค ว ร จ ะ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการอยา่งน้อย 75%  ของการประชุมทั �ง

ปี 

 
ในปี 2562 ที��า่นมา การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท �รายละเอียดตามตารางข้างต้น� ���งคิดเป็นจํานวนเ�ลี�ย

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัททั �งคณะ คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของการประชมุทั �งปี 

 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 7/2562  เม��อวนัที� 10 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา

กําหนดตารางการประชมุประจําปี 2563 โดยมีมติเป็นเอก�นัท์ในการกําหนดวนัประชมุ ���งมีรายละเอียดดงันี � 

  

 

 

  

 

 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น ดงันี �  

ช��อ - นามสกุล ตาํแหน่ง จาํนวนครั�งท��เข�าประชุมป�  2562 

1. นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. รองศาสตราจารย์ ประยรู   บญุประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นางสาวพิกลุ   ทกัษิณวราจาร กรรมการตรวจสอบ 4/4 

      โดย นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง  เป็นประธานกรรมการ�รว�สอบที�มี�วามรู�และประสบการณ�เพียงพอ�นการสอบทาน�วามน�าเช� �อ��อ�อง งบ

การเงิน และมี นางลกั�ณา ร�มร� �นเป็นเล�านกุาร�ณะกรรมการ�รว�สอบ และกําหนดการประชมุปีละ 4 �รั�ง 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 

ปี เว้นแต่เป็นกรณีที�ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ���งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั �น อาจได้รับ

เล�อกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้ กรณีที�ตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุ��นใดนอกจากถ�งคราว 

ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท   แต่งตั �งบุคคลที�มี

คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ��อให้กรรมการ

ตรวจสอบมีจํานวนครบตามที�คณะกรรมการบริษัท กําหนดโดย

บคุคลที�เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียง

วาระที�เหล�อของกรรมกาตรวจสอบ���งตนดํารงตําแหนง่แทน 

ครั�งท�� กาํหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท เวลาประชุม 

1/2563 วนัพธุที�         19       กมุภาพนัธ์        2563 เวลา   10.30  น. 

2/2563 วนัองัคารที�     12      พฤษภาคม       2563 เวลา   10.30  น. 

3/2563  วนัองัคารที�    16      มิถนุายน          2563     เวลา   10.00  น. 

4/2563 วนัองัคารที�     21      กรกฎาคม        2563 เวลา   10.00  น. 

5/2563 วนัองัคารที�     11      สงิหาคม          2563 เวลา   10.30  น. 

6/2563 วนัองัคารที�     10      พฤศจิกายน      2563 เวลา   10.30  น. 

7/2563 วนัองัคารที�       8      ธนัวาคม           2563 เวลา   10.00  น. 



 

 
53 

 

�อบ��ตอ�า�าจ ���า���  ��ะความร�บ����อบ�อ�

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 2/2556 เมื�อวนัที� 

7 สงิหาคม 2556 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจและหน้าที�ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี � 

1. สอบทานให้บริษัท  มีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั �ง  โยกย้าย  เลิก จ้ างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัท

ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบ

เกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั �ง บุคคล���งมีความ

เป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั �ง

เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

เข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เ ป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั �งนี � 

เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท     ���ง

รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 

ดงัตอ่ไปนี � 

1) ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็น

ที�น่าเชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

2) ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอของระบบ

ควบคมุภายในของบริษัท 

3) ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่า

ด้ ว ย ห ลัก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลัก ท รั พ ย์  

ข้อ กําหนดของตลาดหลักท รัพย์ฯ  ห รือ

กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบ

บญัชี 

5) ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ

ทา่น 

7) ค ว า ม เ ห็ น ห รื อ ข้ อ สั ง เ ก ต โ ด ย ร ว ม ที�

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิ

หน้าที�ตามกฎบตัร (Charter) 

8) รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไป

ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ที� ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก

คณะกรรมการบริษัท 

7. ในการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบหาก

คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมี ข้อสงสัยว่ามี

รายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี � ���งมีผลกระทบอยา่ง

มีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน



 

 
54 

 

ของบริษัท  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท  เพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไข

ภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการที�เกิดความขดัแย้งทางผลประ�ยชน์ 

2) การทุจ ริต หรือมีสิ�งผิดปกติ  หรือมีความ

บกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจ

ของบริษัท 

8. ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัท 

      มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

      ตรวจสอบ     ในการปฏิบตัิงานขอบเขตอํานาจ 

      หน้าที�และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการ 

      ตรวจสอบมีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ  ผู้บริหาร หรือ 

      พนกังานของบริษัท  ที�เกี�ยวข้องมารายงาน ให้ 

      ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารที�เห็นวา่ 

      เกี�ยวข้องและจําเป็น 

ทั �งนี � คณะกรรมการมีอํานาจในการแก้ไขเปลี�ยนแปลง

ขอบเขตอํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ตามที�เห็นสมควร และจําเป็น 
 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ   จํานวน   

4  ทา่น ดงันี �  

���อ – นามสกุล ตาํแหน่ง �าํนวนครั�งท���ข�า�ระ�ุม��  2562 

1. นางสาวพิกลุ          ทกัษิณวราจาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 4/4 

2. รองศาสตราจารย์.ประยรู     บญุประเสริฐ กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 4/4 

3. นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 4/4 

4. นายวิสทุธิ              วิทยฐานกรณ์  กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 4/4 

 โดยมี นางลกัขณา  ร่มร� �น เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กําหนดการประชมุไม่นอ้ยกว่าปีละ  2 ครั�ง 

                

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  สรรหา   และกําหนด

คา่ตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี    กรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ���งพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระนั �น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดํารง

ตําแหนง่   อีกได้ กรณีที�ตําแหนง่กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

และกําหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื�นใดนอกจาก��ง

คราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท  แตง่ตั �งบคุคลที�มี 

 

คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

กําหนดคา่ตอบแทน เพื�อให้กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

กําหนดค่าตอบแทนมีจํานวนครบตามที�คณะกรรมการบริษัท  

กําหนด   �ดยบุคคลที�เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน      จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที�

เหลือของกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนด

คา่ตอบแทน���งตนทดแทน 
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�อบ��ตอํานา� หน�าท��  แล�ค�าม��บ����อบ�องค��ก��มกา�บ����ท��บาล ส��หา แล�กําหน�

ค่าตอบแทน 
 
 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2556 เมื�อวนัที� 

7 สงิหาคม 2556 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอาํนาจและหน้าที�ของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน 

ดงันี � 

1. พิจารณาการกํากับดแูลให้องค์กรมีการดําเนินงาน

และปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดี ให้มี

ความเหมาะสมกบัธุรกิจ โดยวตั�ปุระสงค์เพื�อการ

รักษามาตรฐานและพฒันาการกํากบัดแูลกิจการที�

ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และสื�อสารไปยัง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เกี�ยวกับ

การกํากบัดแูลกิจการที�ดีอยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ 

2. ทบทวนหลกัการ การกํากับดูแลกิจการ ข้อบังคับ 

จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังานของ

บริษัท ให้เป็นปัจจบุนัสมํ�าเสมอ เหมาะสมกบัธุรกิจ

ของบริษัท และสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิของตลาด

หลักท รัพย์แห่งประเทศไทย  และสํานักงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กับ ห ลัก ท รั พ ย์ แ ละ ต ลา ด

หลกัทรัพย์ 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชาสมัพันธ์

การกํากับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการ

เ ปิด เผย ข้อมูลสารสนเทศขอ งบ ริ ษัท  ใ ห้กับ

สาธารณชนในวงกว้าง 

4. พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที�สมควรได้รับการ

เสนอรายชื�อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธาน

เจ้าหน้าที�บริหารกลุม่บริษัท โดยกําหนดหลกัเกณ�์ 

หรือวิธีการสรรหาอย่างมีความเหมาะสมและมี

ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส  เ พื� อ นํ า เ ส น อ ต่ อ ที� ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ �ือหุ้นใน

การพิจารณาอนมุตัิ  

5. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหา

ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทํา

รายงานของคณะกรรมการสรรหา  เพื�อเปิดเผยไว้

ในรายงานประจําปีของบริษัท   ���งมีการลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการ   สรรหา 

6. พิจารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ตอบแทนอื�น� ทั �งที�เป็นตวัเงินและมิใช่

ตวัเงินให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ

โด ย วัต �ุป ร ะ สง ค์ เ พื� อ ใ ห้ มี วิ ธี ก า ร พิ จ า ร ณ า

คา่ตอบแทนที�เป็นธรรมและสมเหตสุมผลเพื�อเสนอ

ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�

ประชมุผู้ �ือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ 
 

ค��ก��มกา�บ��หา�ค�าม�ส���ง 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงันี �  

���อ - นามสกุล ตาํแหน่ง �าํน�นค�� �งท�����า����ุม��  2562 

1. นายวมิล วงษ์จนัทร์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 3/3 

2. นายธงชยั ตนัสทุตัต์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 3/3 

3. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 3/3 

4. นางลกัขณา ร่มรื�น กรรมการบริหารความเสี�ยง 3/3 

5. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 3/3 

             โดยมี นางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร เ��นเ��าน�การ���กรรมการ�ริ�าร�วามเสี�ยง กําหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั�ง 
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�าระการ�าํรงตาํแหน่ง��งคณะกรรมการบริหารค�าม�ส���ง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี�ยง���งพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระนั �น อาจ�ด้รับเล�อกให้กลับเข้ามาดํารง

ตําแหน่งอีก�ด้ กรณีที�ตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี�ยงว่าง

ลง เพราะเหตุอ��นใดนอกจาก�� งคราวออกตามวาระใ ห้

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั �งบุคคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสม

เป� นกรรมการบริหารความเสี�ยง เพ��อให้กรรมการบริหารความ

เสี�ยงมีจํานวนครบตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดย

บคุคลที�เป� นกรรมการบริหารความเสี�ยงแทน จะอยูใ่นตําแหน่ง

�ด้เพียงวาระที�เหล�อของกรรมการบริหารความเสี�ยง���งตน

ทดแทน 

��บ��ต�าํนา� หน�า��� และค�ามร�บ�ิ���บ��งคณะกรรมการบริหารค�าม�ส���ง 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 2/2556 เม��อวนัที� 

7 สงิหาคม 2556 �ด้มีมติกําหนดขอบเขตอาํนาจและหน้าที�ของ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ดงันี � 

1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงกรอบบริหาร

ความเสี�ยง เพ��อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท   

พิจารณาอนมุตัิ 

2. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย

การบริหารความเสี�ยง เพ��อที�จะสามาร�ติดตาม 

ประเมินผล และควบคุมดูแลปริมาณความเสี�ยง

ของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม�ด้ 

3. พิจารณาอนุมัติการใช้เคร�� องม�อในการประเมิน

ความเสี�ยง ให้มีความเหมาะสมกับนโยบายการ

บริหารความเสี�ยง 

4. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร

ความเสี�ยงอยา่งมีประสทิธิภาพอยูส่มํ�าเสมอ 

5. ดแูลความเพียงพอของทรัพยากรที�ใช้ในการบริหาร

ความเสี�ยง 

6. ส��อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและต่อ

คณะกรรมการบริษัท  เกี�ยวกับส�านะความเสี�ยง

ของบริษัทฯ และแนวทางในการบริหารจดัการความ

เสี�ยงเหลา่นั �น 
 
 

คณะกรรมการบริหาร�ุ���าสตร�และค�าม�ส���งระ��บ�งค�กร 

      ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารยทุธศาสตร์และความเสี�ยงระดบัองค์กร ประกอบด้วยกรรมการ

จํานวน 6 ทา่น ดงันี �  

   

 

 

 

 

 

                                             

                 โดยมี นางสาวฐิติกานต์   สง่าเนตรเพชร  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และความเสี�ยงระดับองค์กร 

 

���� - นามสกุล ตาํแหน่ง �าํน�นคร� �ง������า�ระ�ุม 

1. นายวิสทุธิ           วิทยฐานกรณ์ ประธานคณะกรรมการ 7/7 

2. รศ.ประยรู           บญุประเสริฐ์ กรรมการ 7/7 

3. ดร.ธเนตร            นรภมูิพิภชัน์ กรรมการ 7/7 

4. นายปราโมทย์     สนัติวฒันา กรรมการ 7/7 

5. นายวรวฒุิ           ตั �งพิรุ�ห์ธรรม กรรมการ 6/7 

6. นายวชัร               วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 6/7 
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คณะกรรมการบริหาร 

      ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงันี �  

 

 

 

 

 

 

                   โดยมี นางสาวฐิติกานต์   สง่าเนตรเพชร  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร กําหนดให้มีการประชุมทุกเดือน 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 
 
 คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 

3 ปี กรรมการบริหาร ���งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั �น  อาจ

ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้ กรณีที�ตําแหน่ง

กรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื�นใดนอกจากถ�งคราวออก

ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท  แต่งตั �งบคุคลที�มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื�อให้กรรมการบริหารมีจํานวน

ครบตามที�คณะกรรมการบริษัท กําหนด โดยบุคคลที�เป็น

กรรมการบริหารแทนจะอย�่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที�เหลือ  

ของกรรมการบริหาร���งตนทดแทน 

 

ขอบ�ขตอาํนา� หน�า��� และความร�บ�ิด�อบของคณะกรรมการบริหาร  
 

 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 2/2556 เมื�อวนัที� 7 สงิหาคม 2556 ได้มีมตกํิาหนดขอบเขตอํานาจและหน้าที�ของ

คณะกรรมการบริหาร ดงันี � 

1. บริหาร และดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ���ง

การบริหาร และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ดงักลา่ว

ต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง    หรือแผนการ

ดําเนินงาน ที�คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

2. กําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ 

นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน

ของบริษัทฯให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร แ ข่ ง ขั น  เ พื� อ เ ส น อ ใ ห้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทาง

การบริหารงานของบริษัทฯ ให้ เ ป็นไปตามที�

คณะกรรมการบริษัท ที� ได้ รับอนุมัติ ไ ว้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

4. มีอํานาจอนมุตัิและดําเนินการวงเงินไมเ่กิน 10 ล้าน 

      บาท 

5. ดําเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัท 

     มอบหมาย 

 

���อ - นามสกุล ตาํแหน่ง �าํนวนคร� �ง����ข�า�ระ�ุม 

1. นายธงชยั ตนัสทุตัต์ ประธานกรรมการบริหาร 12/12 

2. นายวมิล วงษ์จนัทร์ กรรมการบริหาร 12/12 

3. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร 6/12 

4. นางลกัขณา ร่มรื�น กรรมการบริหาร 12/12 

5. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์ กรรมการบริหาร 12/12 
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 ทั �งนี � การมอบอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารนั �นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที�ทําให้คณะกรรมการบริหาร และ/

หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิ

รายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง �ตามที�นิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด 

หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมี

สว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมี

ความขดัแย้ง    ทางผลประโยชน์อื�นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็น

การอนุมตัิรายการที�เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื�อนไขการค้า

ปกติ 

 

เลขานุการบริษัท 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2556  เมื�อวนัที� 

7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที� และ

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  และในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2560 เมื�อวันที� 9 พฤษภาคม 

2560 ได้มีมติแต่งตั �ง  นางสาวฐิติกานต์   สง่าเนตรเพชร เป็น

เลขานกุารบริษัทแทนเลขานกุารบริษัททา่นเดิมที�ลาออก 

ข�บเขต�าํนา� หน้าท�� แล���ามรับผิ���บข�งเลขานุการบริษัท  

1. ดูแลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการและ

ผู้บริหารเกี�ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที�

คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ 

2. ปฏิบตัิหน้าที�ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ

บริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น บนัทึกรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือ

หุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

ของที�ประชมุดงักลา่ว 

3. จดัทําและเก็บเอกสารดงัตอ่ไปนี � 

1) ทะเบียนกรรมการ 

2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของ

บริษัทฯ 

3) หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และรายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที�รายงานโดย

กรรมการหรือผู้บริหาร 

5. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกํากับตลาด

ทนุประกาศกําหนด 
 

ผู้บริหาร 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจํานวน 7 ทา่น ดงันี �  

���� – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธงชยั ตนัสทุตัต์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายวชัร                วิทยฐานกรณ์ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

3. นายวมิล วงษ์จนัทร์ ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

4. นางลกัขณา ร่มรื�น ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์ ผู้จดัการฝ่ายธุรการและคลงัสนิค้า 

6. นายชาตรี            จีนสายใจ ผู้จดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพและพฒันาผลติภณัฑ์ 

7.นายสมชยั             ลมิป์พงศ์สวสัดิ� ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
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ข���ข���า�าจ ��้า��� �����า�รั���ด���ข��กรร�การ�ู้จัดการ  
 

 ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2556 เมื�อวนัที� 7 

สิงหาคม 2556 ได้มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจและหน้าที�ของ

กรรมการผู้จดัการ ดงันี � 

1. ดแูล บริหารงาน ดําเนินงาน และปฏิบตัิงานประจํา

ตามธุรกิจปกติของบริษัท เพื�อประโยชน์ของบริษัท 

และให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการ

ดําเนินงานของบริษัท� ที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. จัดทํา วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การดํา เนินธุรกิจ 

นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน

ของบริษัท  เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อ

ขออนุมตัิ และมีหน้าที�รายงานความก้าวหน้าของ

การดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. กําหนดและปรับเปลี�ยนโครงสร้างการจดัการ การ

บริหารของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการ

ดําเนินงานของบริษัท และสภาพการแข่งขันของ

อตุสาหกรรม 

4. มีอํานาจอนมุตัิและดําเนินการวงเงินไม่เกิน 1 ล้าน

บาท และมีอํานาจอนุมัติและดําเนินการเกินกว่า

วงเงินที�กําหนดได้เ�พาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา และโบนัส 

เป็นต้น ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรทุกประเภท 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับ

การจดั�ื �อวตัถดุิบ และค่าใช้จ่ายตามส�ั�าที�ผ่าน

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษัท แล้ว 

5. มีอํานาจวา่จ้าง แตง่ตั �ง โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง 

และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนกังานในระดบัที�

ตํ�ากว่ากรรมการผู้จัดการ โดยสามารถแต่งตั �งผู้ รับ

มอบอํานาจให้ดําเนินการแทนได้ 

6. มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิ�มเติม ปรับปรุง 

ระเบียบ ข้อบงัคบั และคําสั�งเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงาน

ของบริษัท เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท  

7. พิจารณาอนุมตัิการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัที�เป็น

เงื�อนไขปกติการค้า เช่น การ�ื �อขายสนิค้าตามราคา

ตลาด และให้เงื�อนไขทางการค้าเหมือนลกูค้าทั�วไป 

ทั �ง นี � ภ า ย ใ ต้ น โ ย บ า ย ที� ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการบริษัท  

8. ดําเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัท 

มอบหมาย 

ทั �งนี � การมอบอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของ

กรรมการผู้จัดการนั �นจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ 

หรือมอบอํานาจช่วงที�ทําให้กรรมการผู้ จัดการ และ/หรือผู้ รับ

มอบอํานาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนมุตัิรายการที�ตน

หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง �ตามที�นิยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรือ

อาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อื�นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที�

เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื�อนไขการค้าปกติ 

ปัจจุบันกรรมการผู้ จัดการของบริษัท มิได้ ไปดํารง

ตําแหน่งกรรมการที�บริษัทอื�นแต่อย่างใด  มุ่งเน้นการบริหาร

จดัการองค์กรให้สามารถดําเนินธุรกิจตาม วิสยัทศัน์ พนัธกิจ

ขององค์กร ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ที�กําหนดไว้ 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ในการคัดเลือกบุคคลที�จะเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการ

หรือผู้ บริหารของบริษัทฯ 

คณะกรรมการที�ดํารงตําแหน่งใน

ขณะนั �นจะร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�เหมาะสมโดยจะ

พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ และแผนงานของบริษัทฯ ทั �งนี � บคุคล

ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ เหมาะสมทั �งในด้านความรู้  

ความสามารถ ประสบการณ์ การอทิุศเวลา รวมทั �งบคุคลที�จะ

�ด้รับแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

จ ะ ต้ อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ม า ต ร า  68 แ ห่ ง

พระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มี

การแก้�ขเพิ�มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศ�ทย และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที�

เกี�ยวข้อง    โดยการแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

ต้อง�ด้รับการอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ�

หรือ ที�ประชมุ   ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 รายละเอียดค่าตอบแทนที�กรรมการ�ด้รับสําหรับปี 2560 สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และสําหรับปี 2561  สิ �นสดุวนัที�  

31 ธนัวาคม 2561 และสาํหรับปี 2562 สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562  มีดงันี � 

    หน่วย: บาท 

ประเภทคณะกรรมการ 
�ว�ป�  สิ �นส��ว�นท�� 31 ธ.ค. 60 �ว�ป�  สิ �นส��ว�นท�� 31 ธ.ค. 61 �ว�ป�  สิ �นส��ว�นท�� 31 ธ.ค. 62 

ค่าตอบแทน เบ� ��ประ��ม รวม ค่าตอบแทน เบ� ��ประ��ม รวม ค่าตอบแทน เบ� ��ประ��ม รวม 

1.รศ.ประยรู      บุญประเสริฐ 700,000 40,000 740,000 700,000 48,000 748,000 700,000 175,000 875,000 

2.นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง 460,000 40,000 500,000 460,000 48,000 508,000 460,000 110,000 570,000 

3.นางสาวพิกลุ     ทักษิณวราจาร 460,000 32,000 492,000 460,000 38,000 498,000 460,000 120,000 580,000 

4.ดร.ธเนตร         นรภมูิพิภชัน์ 460,000 40,000 500,000 460,000 48,000 508,000 460,000 120,000 580,000 

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

6.นายวิสทุธิ        วิทยฐานกรณ์ 196,000 40,000 236,000 196,000 48,000 244,000 196,000 155,000 351,000 

7.นายปราโมทย์  สนัติวฒันา 196,000 40,000 236,000 196,000 48,000 244,000 196,000 120,000 316,000 

8.นายวรวฒุิ      ตั �งพิรุ�ห์ธรรม 196,000 40,000 236,000 196,000 48,000 244,000 196,000 100,000 296,000 

9.นายวชัร          วิทยฐานกรณ์ 196,000 40,000 236,000 116,000 8,000 124,000 100,000 - 100,000 

D&O Liability Insurance - - 210,840 - - 190,760 - - 185,740 

รวมท� ��สิ �น 3,174,840 312,000 3,486,840 3,074,760 334,000 3,408,780 2,868,000 900,000 3,953,740 
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     หน่วย: บาท 

ประเภทคณะกรรมการ 
งวดปี สิ �นสุดวันที� 31 ธ.ค. 60 งวดปี สิ �นสุดวันที� 31 ธ.ค. 61 งวดปี สิ �นสุดวันที� 31 ธ.ค. 62 

ค่าตอบแทน เบี �ยประชุม รวม ค่าตอบแทน เบี �ยประชุม รวม ค่าตอบแทน เบี �ยประชุม รวม 

คณะกรรมการบริษัท 2,964,000 312,000 3,276,000 2,884,000 334,000 3,218,000 2,868,000 475.000 3,768,000 

คณะกรรมการชดุยอ่ย          

     คณะกรรมการตรวจสอบ - - - - - - - 70,000 70,000 

     คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

     สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
- - - - - - - 90,000 90,000 

     คณะกรรมการบริหารยทุธศาสตร์ 

     และความ�ส��ยงระดบัองค์กร 
- - - - - - - 265,000 265,000 

รวม 2,964,000 312,000 3,276,000 2,884,000 334,000 3,218,000 2,868,000 900,000 3,768,000 

 

             

               เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จาํแนกตามประเภทของกรรมการ ดังนี � 

 

ประเภทกรรมการ 

ประเภทค่าตอบแทน (บาท) 

ค่าตอบแทน เบี �ยประชุม 

กรรมการอิสระ 2,080,000 525,000 

กรรมการท��ไมไ่ด้�ป� น��้บริหาร 588,000 375,000 

กรรมการท���ป� น��้บริหาร 200,000 - 

    
  

 

 

 

 

 

 
 
 
  

  

 สําหรับกรรมการท��ทําหน้าท���นคณะกรรมการชุดย่อย

ร่วมด้วยนั �น   จะได้รับคา่�บ� �ยประชมุจากการ�ป� นคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยตามตําแหนง่และตามจํานวนครั �งท���ข้าร่วมประชมุ 

 

 

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว  กรรมการจะได้รับ

สิทธิประ�ยชน์�น�ร��องของค่า�ช้จ่าย�นการ�ข้า อบรม สมัมนา 

�นสว่นท���ก��ยวข้อง�นการป�ิบตัิหน้าท��กรรมการของบริษัท

 

ตาํแหน่ง 
BOD 

(บาท) 

คณะกรรมการชุดย่อย 

AC 

     (บาท) 

NC 

(บาท) 

SC 

(บาท) 

ประธานคณะกรรมการ 15,000 15,000 15,000 15,000 

คณะกรรมการ 10,000 10,000 10,000 10,000 

              รายละเอียดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2562 แบ่งเป� นดังนี � 

* หมายเหตุ มีมติอนุมัติจ่ายค่าเบี �ยประชุมให�กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริ�ัท ครั�งที� 4/2562 เม��อวันที� 24 กรกฎาคม 2562 

 



 

 
62 

 

สิทธิของผู้ ถือหุ้น

การปฏิบัตต่ิอ    
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทยีม

บทบาทของ

ผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผย
ข้อมูลด้วย

ความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท  �ึ�งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนท��ได้รับใน�านะกรรมการบริษัท) และผู้บริหาร

ของบริษัท ท��ไมใ่ช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนและ�บนสัสามารถสรุปได้ดงัน� � 

 งวดปีสิ �นสุดวนัที� 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

จํานวน (คน) 5 7 7 

คา่ตอบแทน (บาท) 7,739,200 9,342,100 10,406,047 

 

กองทุนสาํรองเลี �ยงชี� 

 บริษัท ได้จดัตั �งกองทนุสาํรองเล� �ยงช�พของบริษัท ตั �งแตว่นัท�� 21 สงิหาคม 2556 

 

 
 
 

หลักการกาํกับดูแลกิจการ 

 บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการนําหลกัการกํากับดูแล

กิจการมาใช้เป็นแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท   บริษัทยดึ

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท��ด�สําหรับบริษัทจดทะเบ�ยนป�  2555 

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ �ึ�งในส่วนของ CG Code 2560  นั �น    

ในปี 2562 ที� ผ่านมา ทางคณะกรรมการบริษัท ได้ศึกษา
รายละเอียด และ�ิจารณาปรับเปลี�ยนนโยบายบางส่วน 
ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและตามหลัก CG 
Code 2560 เ�ื�อใช้เป� นแนวปฏิบัติ ต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดสะสมกองทนุ 

สาํรองเล� �ยงช�พ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2,335,732 2,312,034 2,377,932 
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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท  

ห��ดท�� 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิผู้ ถือหุ้ น      บริษัทจะ

สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั �นพื �น�านของผู้

ถือหุ้น ได้แก่ การซื �อขายหรือโอนหุ้น การมีสว่นแบ่งในกําไรของ

กิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม

ประชมุเพื�อใช้สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อแตง่ตั �งหรือ

ถอดถอนกรรมการ แต่งตั �งผู้สอบบญัชี และเรื�องที�มีผลกระทบ

ต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไข

ข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ�มทนุ และ 

การอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

 บริษัทมีนโยบายที�จะดําเนินการในเรื� องต่างๆ เพื�อ

สง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง 

ดงันี � 

 บริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อม

เอกสารประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกรายเป็นการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือตามระยะเวลาที�

กฎหมาย และประกาศต่างๆ กําหนด ซึ�งหนังสือ

เชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลา สถานที� ข้อบังคับ

ของบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น และ

วาระการประชมุ โดยมีคําชี �แจงและเหตผุลประกอบ

ใ น แ ต่ ล ะ ว า ร ะ  พ ร้ อ ม ด้ ว ย ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการบริษัท  หนังสือมอบ�ันทะตามที�

กระทรวงพาณิชย์กําหนด และรายชื�อของกรรมการ

อิสระ  เพื�อให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบ�ันทะให้เข้า

ประชุมผู้ ถือหุ้ นแทนได้ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ น    ไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี � 

บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูสําคญัเกี�ยวกบัการประชมุผู้

ถือหุ้ นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

เว็บไซต์ของบริษัท เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

 ก่อนดําเนินการประชุม   บริษัทจะแจ้งให้ที�ประชุม

ทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและ

วิธีการนบัคะแนนเสยีงในที�ประชมุ และเมื�อมีการให้

ข้อมลูตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที�

ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ ถือหุ้นมี

โอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัท โดย

มีกรรมการและผู้บริหารที�เกี�ยวข้องร่วมประชุมผู้ ถือ

หุ้นเพื�อตอบข้อซกัถามและรับ�ังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะตา่งๆ จากผู้ ถือหุ้น ทั �งนี � บริษัทจะเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้าก่อน

วนัประชมุ 

 ในกรณีที�วาระการประชมุมีหลายรายการ เช่น วาระ

แต่งตั �งกรรมการ บริษัทจะจดัให้มีการลงมติเป็นแต่

ละรายการ 

 ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจัดทําบนัทึก

รายงานการประชมุที�ถกูต้องครบถ้วน ซึ�งจะระบถุึง

ขั �นตอนการลงคะแนน คําถามคําตอบ และผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระทั �งคะแนนเสียงที�เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง รวมทั �งจะบันทึก

รายชื�อกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการที�ลา

ประชมุ ทั �งนี � บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติ

ที�เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัเดียวกนั

กบัวนัประชมุหรืออยา่งช้าภายในเวลา 9.00 น. ของ

วนัทําการถดัไป และจะจดัส่งรายงานการประชุมผู้

ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั และ

เผยแพร่รายงานการประชุมดงักลา่วในเว็บไซต์ของ

บริษัท 
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หมวดที� 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทจะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ทั �ง

ผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที�ไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั �งผู้ ถือ

หุ้นชาวตา่งชาติ โดยบริษัทมีนโยบายที�จะดําเนินการดงันี � 

 บ ริ ษั ท จ ะ จั ด ทํ า ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม เ ป็ น

ภาษาองัก�ษทั �ง�บบัและเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชมุภาษาไทย 

 บริษัทจะดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้ นตามลําดับ

ระเบียบวาระที�ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุม และ

จะไม่เพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า

โดยไม่จําเป็น โดยเ�พาะวาระสําคญัที�ผู้ ถือหุ้นต้อง

ใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ

เสนอชื�อบคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการได้ โดยสง่

ข้อมูลของบุคคลที�เสนอชื�อพร้อมหนังสือยินยอม

ใ ห้แก่ ประธ านคณ ะกรร มการ บ ริ ษัท ภายใ ต้

หลกัเกณ�์ที�บริษัทกําหนด  

 บริษัทจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียง

ในทกุวาระ     โดยจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงใน

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื�อนํามาคิดคะแนนเสียงของผู้

ถือหุ้น และบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื�อ

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 บริษัทให้ความสําคญัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร

เกี�ยวกบับริษัทอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา   

แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีที�กรรมการและ

ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื�อหาผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือ ผู้ ถือหุ้นในทางมิชอบ 

 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที�มีสว่นได้เสียในวาระ

ใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม

พิจารณาในวาระนั �นๆ 

 

หมวดที� 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่

ที�เกี�ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ ลงทุน 

เจ้าหนี � และชุมชนที�บริษัทตั �งอยู่ รวมทั �งกลุ่มผู้มีสว่นได้เสียอื�น 

เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบญัชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบตัิ

ต่อผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านี �อย่างเป็นธรรม  โดยบริษัทเชื�อว่า

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะช่วยสง่เสริม ให้

บริษัทสามารถเติบโตได้อยา่งยั�งยืน 

ผู้ถอืหุ้น 

1. บริษัทมีหน้าที�ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง 

โดยสิทธิขั �นพื �น�านของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซื �อขายหรือ

โอนหุ้ น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับ

ขา่วสารข้อมลูอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพื�อใช้

สทิธิออกเสยีงใน  ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อแต่งตั �งหรือถอด

ถอนกรรมการ แต่งตั �งผู้ สอบบัญชี และเ รื� องที�มี

ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น  การจัดสรรเงินปันผล  การ

กําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ  

การลดทุนหรือเพิ�มทุน  และการอนุมัติรายการพิเศษ 

เป็นต้น 

2. บริษัทมีหน้าที�ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง

ในเรื�องต่างๆ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เช่น สทิธิใน

การเสนอชื�อบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและสิทธิ

ในการแสดงความเห็นและสอบถามคําถามต่างๆ ที�

เกี�ยวเนื�องกบัวาระการประชมุ เป็นต้น 
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3. บริษัทมีหน้าที�งดเว้นการกระทําอนัเป็นการละเมิด 

หรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น  เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือ

เอกสารที�สําค�ัก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น และการเพิ�ม

วาระที�สําค�ัหรือการเปลี�ยนแปลงข้อมลูสําค�ัโดยไม่

แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า เป็นต้น 

พนักงาน 

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม  

โดยอ้างอิงจากผลการทํางานของพนักงาน  �ึ�ง

บริษัทจะวดัผลการดําเนินงานของพนักงานอย่าง

เป็นธรรมตามหลกัเกณ�์ที�บริษัทกําหนด 

2. บริษัทมีนโยบายที�จะพั�นาบุคลากรของบริษัท   

โดยบริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและ

ผู้บริหาร รวมทั �งบริษัทได้ส่งพนกังานและผู้บริหาร

ไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื�องที�เกี�ยวข้อง

กบัการทํางาน 

3. บริษัทมีหน้าที�ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางาน

ให้ถูกสุขลักษณะ เอื �อต่อการทํางานอย่าง มี

ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สนิของพนกังาน 

4. บริษัทมีหน้าที�รักษาความเป็นสว่นตวัของพนกังาน 

โดยบริษัทจะไม่นําข้อมูลสว่นตวัของพนกังาน เช่น 

เงินเดือน ประวตัิการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทมีหน้าที�ต้องเปิดเผย

ข้อมลูดงักลา่ว  ตามข้อบงัคบั และกฎหมาย 

ลูกค้า 

1. บริษัทมีหน้าที�สร้างความสัมพันธ์ที�ดีและความ

ร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาวโดยยึดหลักการ

ดําเนินงานด้วยความ�ื�อสตัย์สจุริต 

2. บริษัทมุ่งเน้นที�จะสร้างความพึงพอใจและความ

มั�นใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะให้บริการและ

สินค้าที�มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ บริโภค  

ตามข้อกําหนดที�ได้ให้ไว้กับลูกค้า รวมทั �งปฏิบัติ

ตามเ งื� อนไขและข้อตกลงที�มี ต่อลูก ค้าอย่า ง

เคร่งครัด 

 

คู่ ค้าแล���้า�น� � 

1. บริษัทคํานงึถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความ

�ื�อสตัย์ในการดําเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทจะปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย และข้อตกลงที�กําหนดร่วมกันอย่าง

เคร่งครัด 

2. บริษัทจะรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดย

จะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด� ที�ไม่

สจุริตในการค้ากบัคูค้่า 

คู่แข่งทางการค้า 

1. บริษัทมีนโยบายสนบัสนุนและสง่เสริมการแข่งขัน

ทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

2. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลัก

กฎหมาย และยดึถือหลกัการปฏิบตัิที�ดี �ึ�งบริษัทจะ

ไม่ทําลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ

กลา่วหา ใสร้่ายโดยปราศจากมลูความจริง หรือการ

กระทําอื�นใดที�ไมเ่ป็นธรรมตอ่การแขง่ขนั 
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หน่วยงานราชการ 

1.  บริษัทมีหน้าที�ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมาย

ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท 

2.  บริษัทให้ความสําคญักับความโปร่งใส และความ

ซื�อสตัย์สจุริตในการติดต่อทําธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที� 

และหน่วยงานรัฐ โดยบริษัทมีนโยบายที�จะต่อต้าน

การให้สินบนกับเจ้าหน้าที�รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื�อ

อํานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ กับ

บริษัท 

 

สิ�งแวดล้อม สังคม และช�มชน 

1. บริษัทมีนโยบายที� จะดํา เนินธุร กิจด้วยความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สิ� ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั �งสง่เสริมการใช้พลงังาน

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. บริษัทมีนโยบายที�จะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง

คุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยบริษัทจะ

ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่าง

เคร่งครัด  

 นอกจากนี � ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของ

บริษัทหรือร้องเรียนในเรื�องต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทโดยสามารถสง่เรื�องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายงั

สํานักงานเลขานุการบริษัท  ตามที�อยู่บริษัทหรือทางอีเมล์ 

thitikan@prodigy.co.th   ทั �งนี � ข้อมูลเรื�องร้องเรียนจะถูกเก็บ

ไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสั�ง

ตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 

หมวด��� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 บริษัทให้ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลที�ถูกต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ที�มีสว่นได้

เสียได้รับข้อมูลที�มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื�อถือ 

โดยบริษัทจะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่าง

สมํ�าเสมอ 

 บริษัทมีนโยบายที�จะเปิดเผยสารสนเทศที�สําคัญต่อ

สาธารณะชน เช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ รายชื�อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงาน

ฐานะทางการเงิน ปัจจัยความเสี�ยงและนโยบายด้านการ

บริหารความเสี�ยง รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี�ยงต่างๆ 

การถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื�นของ

ผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

เป็นต้น 

 โดยในปั จจุบันผู้ ถื อหุ้ น  นักลงทุน  นักวิ เคราะ ห์

หลกัทรัพย์ และประชาชนทั�วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล

ของบริษัทได้ที� นางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร ติดต่อโทร 

(034) 332611-2 หรือที�อเีมล ์ir@prodigy.co.th 

หมวด��� 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ย่อย 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

 

 

บรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการ

บริหารยทุธศาสตร์ และ ความเสี�ยงระดบัองค์กร คณะกรรมการ

บริหารความเสียง  และ คณะกรรมการบริหาร เพื�อกํากับดูแล

กิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษัทและผู้ ถือหุ้ น

โดยรวม 
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        โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที�มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ที�หลากหลาย ทําหน้าที�

พิจารณาในเรื�องสําคัญที�เกี�ยวเนื�องกับการบริหารงานของ

บริษัท  ทั �งนี � กรรมการทกุคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

ในที�ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ต่าง� เพื�อกํากับดแูลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่าง

ถกูต้อง มีประสทิธิภาพ และโปร่งใส 

 ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ

จํานวน 4 ทา่น โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ

อิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั �งหมดและไมน้่อยกวา่ 3 

ท่าน ทั �งนี � กรรมการทุกรายของบริษัท  ไม่มีลกัษณะต้องห้าม

ตามประกา�ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที�  กจ� 8/2553 

เรื�อง  การกําหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัท และก�หมายอื�นที�เกี�ยวข้อง     

 
บทบาท หน้าท�� และค�ามร�บผิ��อบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�พิจารณาและให้ความ

เห็นชอบในเรื�องสําคญัเกี�ยวกับการดําเนินงาน เช่น วิสยัท�ัน์

และภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี�ยง แผนงาน 

และงบประมาณ รวมทั �งกํากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ

ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที�กําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้

วิจารณญาณ และความรอบคอบในการตดัสินใจ และปฏิบตัิ

หน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ และความ�ื�อสัตย์สุจริต เพื�อ

ประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้วยตนเองประจําทุกปี  เพื�อประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในปีที�ผ่านมา  และพิจารณาหาแนวทางเพิ�ม

ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 บ ริ ษั ท ไ ด้ กํ า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร ข อ ง

คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้อง

ได้ รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี 

(Annual General Meeting (AGM) ทกุปี กรณีที�กรรมการของ

บริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มมาก

ข� �น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับ

ค่าตอบแทนที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับ

ม อ บ ห ม า ย เ พิ� ม ม า ก ข� �น ด้ ว ย   ��� ง ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า ต า ม

ความสามารถของบริษัทประกอบด้วย การกําหนดคา่ตอบแทน

ผู้บริหารได้กําหนดให้มีความเชื�อมโยงกับผลงานของบริษัท 

และการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจําทกุปี โดย

กําหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหารไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี (แบบ 56-1) 
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 เพื�อให้การป�ิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและ

ผู้บริหารได้เข้ารับการ�ึกอบรมทั �งภายในและภายนอกองค์กร          เพื�อพ�ันาศกัยภาพให้พร้อมป�ิบตัิหน้าที�และสอดคล้องกบั

กลยทุธ์ขององค์กร 

 ในปีที�ผ่านมามีกรรมการที�เข้ารับการฝึกอบรม เพื�อพัฒนาศักยภาพ ดังนี� 

 -  คณุวชัร   วิทยฐานกรณ์   เข้ารับการอบรม หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดิน รุ่งที� 5 ปี 2562 กบั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 -  คณุวรว�ุิ  ตั �งพิรุฬห์ธรรม เข้ารับการอบกรม หลกัสตูร Strategic Board Master Class รุ่นที� 6/2562 (SBM)  

               ของ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 -  คณุทิพวรรณ   อทุยัสาง  เข้ารับการอบรมหลกัสตูร  Board that  Make a Difference รุ่นที� 9/2019 (BMD) 

               ของ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 -  คณุธงชยั   ตนัสทุตัต์ เข้ารับการอบรมหลกัสตูร CTO Course (Chief Transformation Officer) ของ ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ 

 บริษัทมีหลกัสตูรปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่  โดย

การจัดโปรแกรมการเยี�ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต 

จัดทําคู่มือกรรมการ เพื�อให้คําแนะนําเกี�ยวกับบริษัท เช่น 

วิสยัทศัน์  พนัธกิจ ตลอดจนข้อบงัคบับริษัท ก�หมายต่างๆ ที�

เกี�ยวข้อง รวมถึงกรอบการทํางาน ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของ

คณะกรรมการชดุตา่งๆ  

 บริษัทได้มีการจัดทําคู่มือสําหรับกรรมการ  เพื�อใช้

ประกอบการพิจารณาในเรื� องต่างๆ  นอกเหนือจากนี �ยัง

สนบัสนุนให้มีการเข้า�ึกอบรมในหลกัสตูรที�เกี�ยวข้องกับการ

ป�ิบตัิหน้าที�ในการเป็นกรรมการ   

การประชุมคณะกรรมการ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสําคัญ

เรื�องการติดตามและการรับรองผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

แ ล ะ ร า ย ง า น จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ   เ พื� อ ใ ห้

คณะกรรมการบริหารนําไปพิจารณาและดําเนินการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ต่อไป ตลอดจนการรายงานความ

เ สี� ย ง ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท ที� สํ า คัญ  �ึ� ง ท า ง

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดวาระการรายงานประเมินความ

เสี�ยงเป็นประจําทกุไตรมาส 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครั �งจะมีเลขานกุาร

คณะกรรมการเป็นผู้ จัดทําวาระต่างๆ ของการประชุมและ

ดําเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท

ลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุม รวมถึงการบนัทกึการ

ประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเ ป็นราย

คณะอนกุรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร สว่นในภาพรวมนั �น บริษัท

ได้มีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัส่งรายงานดงักล่าว

ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลตามความเหมาะสมและมี

การจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที�ผ่านการรับรองจาก

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ พ ร้ อ ม ใ ห้

คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที�เกี�ยวข้องตรวจสอบได้ 
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 ในป� ท� ��่านมาคณะกรรมการบริ�ัท �ด้�ิจารณาทบทวน วิสยัท�ัน์ �ารกิจ �องบริ�ัท �ละ กลยุทธ์�องบริ�ัท เ�� �อให้

เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ�ละสถานการณ์  ���งจากการ�ิจารณาทบทวนในเร� �องท� �กล่าว�ว�้้าง�้น  ทางคณะกรรมการบริ�ัท

เห็นว่า วิสยัท�ัน์ �นัธกิจ �ละ กลยทุธ์�องบริ�ัท ยงัเป็นสิ�งท� �เหมาะสมอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 นอกเหน�อจากน� � ทางคณะกรรมการบริ�ัท�ด้��่ง�ั�งคณะกรรมการบริหารยทุธ�าส�ร์�ละความเส� �ยงระดบัองค์กร  เ�� �อ

ระดมความคิดกําหนดกลยทุธ์ �ละบริหารความเส� �ยงในระดบัองค์กร  โดยมุ่งเนน้ความยั�งย�น�องธุรกิจในองค์กรเป็นสําคญั 
 

 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทมีนโยบายป้องกนักรณีที�กรรมการและผู้บริหารใช้

ข้อมูลภายในเพื�อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ ถือหุ้ น

ในทางมิชอบดงันี � 

1) บริษัทกําหนดให้มีการป้องกันการนําข้อมูลของ

บริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานที�รู้ข้อมลูห้าม

นําข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที�ไม่

เกี�ยวข้อง 

2) ผู้บริหารของบริษัทที�ได้รับทราบข้อมลูที�เป็น

สาระสาํค�ัและข้อมลูทางการเงินของบริษัทที�มีผล

ตอ่การเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องไมใ่ช้

ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่วกอ่นที�จะเปิดเผยสู่

สาธารณชน โดยการกําหนดห้ามผู้บริหารทําการ�ื �อ

ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน 

ก่อนที�งบการเงินหรือข้อมลูที�เป็นสาระสาํค�ัจะ

เปิดเผยสูส่าธารณชน  

3) เมื�อหลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กําหนดให้

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที�ในการรายงานการ

ถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื�อให้

เป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื�องการ

จัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ

กรรมการ และผู้บริหาร  ทั �งนี �จํานวนหลกัทรัพย์ที�

ผู้บริหารต้องรายงานนั �น จะต้องนบัรวมการถือของ

ผู้บริหาร  คู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่

ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อม���ง เมื�อ

พิจารณาถ�งที�สดุแล้ว พบว่า ที� แท้จริง ผู้บริหาร คู่

สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ มีกรร

สิทธิ�ในหลกัทรัพย์นั �น เช่น การถือโดยบุคคลอื�นใน

ลักษณะ อําพราง (Nominee) หรือการถือผ่าน

กองทนุสว่นบคุคล เป็นต้น  
 

4) บริษัทได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้ แสวงหา

ผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในบริษัทไปใช้

หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความ

เสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นอกัษร 

การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการ

เป็นพนกังานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก 

ทั �งนี � การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ

กระทํา และความร้ายแรงของความผิดนั �น� 

 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกันของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการเข้าทํา

รายการระหวา่งกนัของบริษัท  เพื�อป้องกนัการเกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ และเพื�อให้แน่ใจได้วา่การทํารายการระหว่าง

กนัเป็นเพื�อผลประโยชน์ที�ดีที�สดุของบริษัท ดงันี � 

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะจัดทํารายงาน

การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที�เกี�ยวข้อง

ให้แก่บริษัท 

2. เมื�อบริษัท มีการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการที�

เกี�ยวโยงกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากที�ประชุม

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที�
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ประชุมผู้ ��อหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที�มี

�้อตกลงทางการค้าที�เป็นเง��อนไ�การค้าโดยทั�วไป 

���งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลกัการแล้ว  

ทั �งนี � บริษัทจะป�ิบตัิตามหลกัเกณ�์การทํารายการ

ที�เกี�ยวโยงตามประกา��องคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทนุ 

3. ในการพิจารณาการทํารายการเกี�ยวโยงกัน บริษัท

อาจแต่งตั �งผู้ ประเมินราคาอิสระหร� อที�ปร�กษา

ทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพ��อให้ความเห็น

ในการทํารายการเกี�ยวโยงที�สาํคญั  

4. การทํารายการระหว่างกันกับบริษัท ต้องกําหนด

ร า ค า  แ ล ะ เ ง�� อ น ไ � เ ส ม� อ น ทํ า ร า ย ก า ร กั บ

บคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ���งต้องเป็น

ธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัท  

5. ผู้ มีส่วนได้เสียกับการทํารายการเกี�ยวโยงจะไม่

สามาร�อนมุตัิและออกเสียงลงมติในเร��องดงักลา่ว

ได้ 

บุคลากร 
จาํนวนบุคลากร 

 พนกังานและลกูจ้าง�องบริษัท� (ไมร่วมผู้บริหาร) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 มีจํานวนรวมทั �งสิ �น 320 คน และ 312  คน ตามลาํดบั ���งแบง่เป็นสายงานได้ดงัตอ่ไปนี � 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายงานหลัก 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

พนกังานฝ่ายการผลติ 245 233 

พนกังานฝ่ายธุรการและคลงัสนิค้า 49 51 

พนกังานฝ่ายบญัชี 4 4 

พนกังานฝ่ายการตลาด 5 5 

พนกังานฝ่ายควบคมุคณุภาพและพฒันาสนิค้า 16 17 

หนกังานฝ่ายพฒันาธุรกิจ 1 2 

รวม 320 312 
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ค่าตอบแทนพนักงาน  

 คา่ตอบแทนพนกังานของบริษัท� �ไมร่วม�ู้บริหาร� สามารถสรุปได้ดงันี � 

ประเภท 

ผลตอบแทนของพนักงาน (บาท) 

สาํหรับปี 
สิ �นส�ดวนัที� 31 ธ.ค. 61 

สาํหรับปี 
สิ �นส�ดวนัที� 31 ธ.ค. 62 

เงินเดือนพนกังาน 70,368,235 64,905,915 

โบนสัพนกังาน 9,340,941   9,097,767 

รวมเงนิเดือนและโบนัสพนักงาน 79,709,176 74,003,682 

คา่สทิธิประโยชน์พนกังาน 2,156,999    6,504,665 

รวมค่าตอบแทนพนักงาน 81,866,175  80,508,347 

พนกังานของบริษัท ไม่ได้จดัตั �งสหภาพพนกังาน แต่

ได้จดัให้มีการเลอืกตั �งตวัแทนพนกังาน เพื�อเป็นคณะกรรมการ

สวสัดิการในสถานประกอบการ ตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทั �งบริษัท เป็น�ู้

เลือกตวัแทนพนกังานที�ลงสมคัร �ึ�ง�ู้ที�ได้รับการเลือกให้เป็น

ตวัแทนพนกังานจะมีวาระการดํารงตําแหน่งในระยะเวลา 2 ปี  

โดยบริษัท   มีนโยบายที�จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเป็น

ธรรม และถกูต้องตามก�หมาย ทําให้บริษัท� มีความสมัพนัธ์ที�

ดีกบัพนกังาน  

สวัสดิการพนักงาน 

 การปฏิบัติต่อพนักงาน  

 บริษัทเล็งเห็นถึงทรัพยากรบคุคลว่าเป็นทรัพยากรที�มี

คณุคา่ขององค์กร  ดงันั �นการดแูลทรัพยากรบคุคลจึงเป็นเรื�องที�

สาํคญัเป็นลาํดบัต้นๆ ของบริษัท  การดแูลสขุภาพกาย  สขุภาพ

ใจที�ดีให้กับพนกังาน เป็นสิ�งที�บริษัท พร้อมที�จะส่งมอบให้กับ

พนกังานทกุคน 

การ�ัดสวัสดิการที�เหมาะสมแก่พนักงาน 

 พนกังานของบริษัท จะได้รับสวสัดิการ ขั �นพื �นฐานที�

บริษัท จดัไว้ให้สาํหรับพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั  เพราะการที�

พนกังานมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตใจที�ดี ยอ่มจะสง่�ลตอ่ 

  

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพในการทํางาน สําหรับสิทธิต่างๆ ที�พนักงานจะ

ได้รับทางบริษัทจะมีการแจ้งให้กับพนกังานทกุคนได้รับทราบ

ในการปฐมนิเทศ และ คู่มือของพนกังาน  โดยบริษัท จัดให้มี

สวสัดิการพื �นฐานให้กบัพนกังาน ดงันี � 

 -สวสัดิการด้านสขุภาพและประกันชีวิต   บริษัท จัด

ให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับพนักงาน  รวมถึงการ

ประกนัชีวิตในลกัษณะเป็นการประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ 

 -กองทนุ เช่น กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ  �ึ�งเป็นการออม

เงิน สาํหรับอนาคต 

 ในปี 2562  บริษัท ได้จดัให้มีสวสัดิการพื �นฐานให้กบั

พนักงานตามที�กําหนดไว้ นอกจากนี � บริษัท ยังได้ช่วยเหลือ

ครอบครัวพนักงานที�ได้รับความสูญเสีย     จากการเสียชีวิต

ของบุคคลในครอบครัว ตามสิทธิของพนักงานตามที�บริษัท

กําหนดไว้ 
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    81.73% 

ข้อพพิาทแรงงาน 

 -ไมม่ี- 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาทรัพยากรบคุคล 

เนื�องจากทรัพยากรบคุคลที�มีค�ุภาพถือเป็นปัจจยัสาํคญัที�ทํา

ให้บริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินงานมาถึงทุกวันนี �   

โดยบริษัทมุ่งเน้นพฒันาทกัษะด้านการบริหาร การจดัการ การ

บริการ วิศวกรรม และการทํางานเป็นทีม ที�ผา่นมาบริษัทได้จดั

ให้มีการ�ึกอบรม การสัมมนาโดยวิทยากรที�มีความ รู้

ความสามารถจากทั �งภายในและภายนอกบริษัท  

 ในปี  2562 ที� ผ่านมา 

บ ริ ษั ท ไ ด้ จั ด ก า ร

�ึกอบรมทั �งในรูปแบบ

ภา ย ใ น อ ง ค์ ก ร  แ ละ 

ภายนอกองค์กร  เพื�อ

เ ป็นการเพิ�มเสริมองค์

ความรู้ พัฒนาศักยภาพ รวมถึงการเรียนรู้ในด้านนวัตกรรม 

ให้กบับุคลากรสามารถนําความรู้ผนวกกบัความสามารถของ

ตนเอง สร้างสรรค์ผลงานและเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน 

ให้เกิดขึ �นอยา่งเป็นรูปธรรม 

ในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรระดับ

บริหารให้เข้ารับการอบรม เพื�อพฒันาและเพิ�มพูนความรู้และ

ประสบการ�์ที� เ ป็น

ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร

ปฏิบัติงานในหน้าที�ที�

ได้รับมอบหมาย และ

ตอ่องค์กร   

 นอกเหนือจากการพฒันาความรู้ให้กบับุคลากรแล้ว 

ทางผู้บริหารยังเล็งเห็นถึงการแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนใน

องค์กรให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างทั�วถึง จึงจัดให้มีแหล่งข้อมูล

ความรู้ “Knowledge Center” ในระบบสารสนเทศของบริษัท  

เพื�อให้พนกังานได้มีโอกาสเข้าถึงแหลง่ข้อมลูให้ได้มากที�สดุ 

 อีกทั �งยังเปิดโอกาสให้พนักงานนําเสนอความรู้ ที�

ก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ในการทํางาน โดยผ่าน One Point 

Lesson (OPL) และกําหนดให้เป็นหวัข้อที�สาํคญัหวัข้อหนึ�งของ 

KPI โดยมุ่งเน้นที�จะให้มีการนํานวตักรรมใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้

กบัการทํางาน เพื�อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

โดยในปีที�ผ่านมามีบคุลากรในทกุระดบัได้เข้ารับการ

อบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ทั �งภายในและ

ภายนอกองค์กร  

 

 

 ��ว���ว���ลการ�ํา�น�นงาน��านการ���นาบุคลากร 

        จํานวน�น�กงาน������าฝึกอบรม 6 ���วโมง 

 

 

 

 

 

 

2560 
 2561  2562 

62.57% 80.24% 
จํานวนพนักงานที�เข้าฝึกอบรม 6 ชั�วโมง 

ในปี 2562 คิดเป็น 81.73% 

ของจํานวนพนักงานทั�งหมด 
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น  
 บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการดําเนินงานธุรกิจอยา่งโปร่งใส และด้วยความ�ื�อสตัย์  เนื�องจากการคอร์รัปชั�นเป็น

ปัญหาและอปุสรรคต่อการพฒันาประเทศ บริษัทประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริตและได้รับอนมุตัิการเข้าร่วมโครงการมื�อ วนัที� 16 ธนัวาคม 2558 แล้วนั �น  บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น 

เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิและพฒันาไปสูอ่งค์กรที�ยั�งยืน  ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามหลกัการกํากับดแูล

กิจการที�ดี ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนมุตัินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 

1/2560 เมื�อวนัพ�หสับดีที� 23 กุมภาพนัธ์ 2560  และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 1/2561 เมื�อวันพ�หสับดีที� 22 

กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติเห็นควรอนมุตัิปรับปรุงนโยบายฯ เพื�อประกาศให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น ร่วมถือปฏิบตัิตามนโยบายฯ  

และเมื�อวันที� 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น 
 
 
 
 
 

 

���������������������������  
(Anti-Corruption Policy) 

ด้วยความมุ่งมั�น ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  

เป็นธรรม  ให้ความสําคญักบัหลกัการ การกํากบัดแูลกิจการที�

ดี   รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ

ข้อบังคับ และ มาตร�านที�เกี�ยวข้อง บริษัท พรอดดิจิ จํากัด 

(มหาชน) 

“บริษัท” จึงได้กําหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

(Anti-Corruption Policy) เพื�อเป็นแนวปฏิบตัิและพัฒนาไปสู่

องค์กรที�ยั�งยืนตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
              นโยบายนี �มีวตัถปุระสงค์ เพื�อ 

1.1 แสดงถึงทิศทาง และ กรอบการดําเนินการ 

ของบริษัทเ กี�ยวกับการต่อต้าน และ ป้องกันการทุจ ริต

คอร์รัปชั�นตามหลกัการและแนวปฏิบตัิที�ดี อนัเป็นที�ยอมรับ ว่า

เหมาะสมสําหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 

1.2 เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และ ความร่วมมือ

ของ กรรมการ  ผู้บริหาร  พนกังาน และ ผู้ เกี�ยวข้องกบันโยบาย

ตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น  เพื�อเป็นแนวทางปฏิบตัิ  เพื�อสง่เสริมให้

บริษัทเป็นองค์กรที�มีการบริหารจัดการที�ดีมีประสิทธิภาพ  มี

จรรยาบรรณ และ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

ดงันั �น  พนกังานควรทําความเข้าใจในเนื �อหาของ 

นโยบายฉบับนี � และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง “บริษัท” จะ

พิจารณาลงโทษพนกังานที��่า�ืนนโยบายและทําให้เกิดความ

เสยีหายตอ่ “บริษัท” 

           1.3  บริษัทมีคํานิยมที�จะไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมกบัการ 

คอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ และให้ความร่วมมือกบัองค์กรอื�นๆ ใน

การตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น 
 

2 นิยาม "คอร์รัปชั�น�ละสนิบน"  
      
“คอร์รัปชั�น” หมายถงึ การใช้อาํนาจหรือหน้าที� 

โดยทจุริตเพื�อประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอื�น  รวมถึงการตดิ

สนิบน การกรรโชก  การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด 

การสมยอมกนั การยกัยอกเงิน การฟอกเงิน  และการกระทาํ

อื�น ๆ  ที�มีลกัษณะคล้ายกนั 

                   “สินบน” หมายถึง การกระทาํในรูปแบบใด ๆ ที�

เป็น การเสนอ การให้สญัญา การมอบให้ การยอมรับ การ

เรียกร้องที�ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในลกัษณะที�

เป็นการจูงใจใหมี้การปฏิบติัใด ๆ  ที�ขดัตอ่กฎหมายหรือขดัตอ่

หน้าที�ความรับผิดชอบ 

        ผลประโยชน์ในรูปแบบตา่งๆ ให้รวมถงึ

ของขวญั บริการ เงินสด หรือรูปแบบอื�น ๆ ที�อาจให้โดยตรง 

หรือผา่นบคุคลอื�น หรือเพื�อบคุคลอื�นด้วย 

               การจงูใจให้มีการปฏิบตัิใดๆ ให้รวมถึงการกระทาํตอ่

เจ้าหน้าที�รัฐหรือเจ้าหน้าที�ภาคเอกชนด้วย 

 

2.1 รูป�บบการคอร์รัปชั�น �ละสนิบน�ละนโยบายอื�น � ท��เก��ยวข้อง 
2.1.1 การช่วยเหลือทางการเมือง 

     การช่วยเหลอืทางการเมืองที�สอดคล้อง

ตามที�กฎหมายกําหนดให้สามารถกระทํา โดยต้อง 

ปฏิบตัิอยา่งโปร่งใสและมีการเปิดเผยอยา่งเหมาะสม    และ

ได้รับความเห็นชอบในหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 

คณะผู้บริหารบริษัท 
 

                 2.1.2 การบริจาคเ�ื�อการกุ�ล 

                             การบริจาคเพื�อการกศุลถือเป็นสว่นหนึ�ง 

              ของวฒันธรรมองค์กรของบริษัท  เพื�อช่วยเหลอืผู้ ด้อย 

               โอกาสในสงัคม เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ 

               ผู้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ หรือเพื�อการสง่เสริม 

               คณุภาพชีวิตอยา่งถ้วนหน้า  ทั �งในปัจจบุนัและ 

               อนาคต ทั �งนี � การบริจาคเพื�อการกุศลดงักล่าวต้อง 

ได้รับอนุมัติ ตามกระบวนการที�บริษัทกําหนดและกระทํา

อย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่าง

ชัดเจน  และจะต้องไม่มีการบริจาคใด ๆ ที�ทําขึ �นเพื�อบังหน้า

หลบเลี�ยงการคอร์รัปชั�นและสนิบน 
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 2.1.3  การให้เงนิสนับสนุน 

   การให้เงินสนบัสนนุโดยทั�วไปแล้ว จะทํา 

เพื�อส่งเสริมภาพลกัษณ์หรือชื�อเสียงขององค์กร ���ง

ปกติมักกระทําผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ การให้เ งิน

สนบัสนนุจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา 

 

 

ตดัสินใจที�โปร่งใส มีการทําสญัญาหรือมีหลกั�านการให้เงิน

อย่าง�ูกต้อง ���งต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที�บริษัท

กําหนดและจะต้องไมม่ีการให้เงินสนบัสนนุใด ๆ ที�ทําข� �นเพื�อบงั

หน้าหลบเลี�ยงการคอร์รัปชั�นและสนิบน 

 2.1.4  ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ ��ะค่าใช้จ่า�อื�น�  

คา่ของขวญั คา่บริการต้อนรับ และคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ อาจนํามา

���งความเสี�ยงตอ่การคอร์รัปชั�น ดงันั �น กรรมการและพนกังาน

ทุกคน จะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญหรือการบริการ

ต้อนรับ ที�ตระหนกัได้โดยทั�วไปว่ามีการหวงัผลที�จะนําไปสู่

การคอร์รัปชั�น อย่างไรก็ดี หากการรับหรือให้ของขวญัหรือ

การบริการต้อนรับ ไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิด

ความรู้ส�กว่าต้องมีการตอบแทนที�เป็นการคอร์รัปชั�น และ

สอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที�ป�ิบตัิเป็นปกติ ก็เป็นสิ�ง

ที�กระทําได้หากสอดคล้องตามเกณฑ์และจรรยาบรรณที�

บริษัทกําหนด    หากอยู่ในส�านการณ์ที�ไม่อาจป�ิเสธการ

รับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวในขณะนั �น ผู้ รับต้อง

แจ้งผู้บงัคบับญัชาทนัท ี
 

 3. มาตรการต่อต้านคอร� รั�ชั�น��ะ�นว�าง��ิบตัิเก���วกับการต่อต้านการคอร� รั�ชั�น��ะสินบน 

                              บริษัทมุง่มั�นที�จะนํามาตรการที�ม ี

ประสิทธิภาพเพื�อต่อต้านคอร์รัปชั�นและสินบนไปใช้ โดย

มาตรการนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท

และสื�อสารให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน ตลอดจน

บคุคลภายนอกทราบอยา่งสมํ�าเสมอ  เพื�อปลกูฝังวฒันธรรมไม่

ยอมรับการคอร์รัปชั�นและสนิบนโดยเด็ดขาด 

 

 

            กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ไมย่อมรับการ 

คอร์รัปชั�น ในทุกรูปแบบทั �งทางตรงและทางอ้อม  โดย

ครอบคลมุ��งทกุธุรกิจและทกุหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง  และให้มี

การสอบทานการป�ิบตัิ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น

อย่างสมํ�าเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางการป�ิบตัิ และ

ข้อกําหนดในการดําเนินการ  เพื�อให้สอดคล้องกับการ

เปลี�ยนแปลงธุรกิจ  ระเบียบ ข้อบงัคบั และ ข้อกําหนดของ

กฎหมาย  
 

         4. ขอบเขตการบังคับใช้       

นโยบาย�บบันี �บงัคบัใช้กบั กรรมการ  ผู้บริหาร และ 

พนกังานของ “บริษัท” โดยมีคํานิยาม ดงันี � 

4.1 กรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการของ 

                 บริษัท ที�ได้รับการแตง่ตั �งจากที�ประชมุสามญัผู้ �ือ 

                 หุ้น หรือที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

4.2 คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  ที�ได้รับการแต่งตั �ง

จากคณะกรรมการบริษัท 

4.3  พนกังานของ “บริษัท” ได้แก่พนกังานทกุตําแหนง่ 

      และทุกระดบั  ���งรวม��งผู้จัดการ ผู้บริหารระดบัสงู  

ที�ปร�กษา  ทั �งที� เป็นพนักงานประจํา และ พนักงาน

ชั�วคราว 
 

5. หน้า���ความรับ�ิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�และรับ 

   รับผิดชอบกําหนดนโยบายและกํากบัดแูล  ให้บริษัท 

   มีระบบที�สนบัสนนุการตอ่ต้านการคอร์รัปชั�นที�ม ี

   ประสทิธิภาพ  เพื�อให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ 

                ความสาํคญักบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชั�นและ 

                ปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 
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5.2 คณะกรรมการตรวจสอบตามที�ได้รับ 

    มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที�และ 

    ความรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคมุ 

    ภายในของ ระบบงานตา่งๆ ในบริษัท   ให้มีการ 

                 ปฏิบตัิอยา่งมีประสทิธิภาพและไมม่ีการคอร�รัปชั�น 

    รวมถึง รายงานผลการสอบสวนการคอร�รัปชั�นตอ่ 

     คณะกรรมการบริษัท 

5.3 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ม ี

    หน้าที�และรับผิดชอบในการกําหนดระบบและให้ 

                 การสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการ 

    คอร�รัปชั�น  รวมทั �งสื�อสารไปยงัพนกังานและ 

ผู้ เกี�ยวข้องทุกฝ่าย  ทบทวนความเหมาะสมของระบบ

และมาตรการต่า งๆ   เพื� อ ใ ห้สอดคล้องกับการ

เปลี�ยนแปลงของธุ ร กิจระ เบียบ   ข้อบังคับและ

ข้อกําหนดของกฎหมาย 

5.4  ผู้ตรวจสอบภายใน   มีหน้าที�และรับผิดชอบในการ 

ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่าง

ถูก ต้อง   ตรงตามนโยบาย   แนวปฏิบัติ อํ านาจ

ดําเนินการ  ระเบียบปฏิบตัิ  กฎหมาย  และข้อกําหนด

ของหน่วยงานกํากับดูแล  เพื�อให้มั�นใจว่ามีระบบ

ควบคมุที�มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี�ยง

ด้านการคอร� รัปชั�นที�อาจเกิดขึ �น  และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.5  พนกังานทุกคนจะต้องปฏิบตัิหน้าที�ให้สอดคล้อง

กบันโยบายนี �        

     กรณีมีข้อสงสยัหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี �

จะต้องรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาหรือผ่านช่องทางการ

รายงานที�กําหนดไว้ 

 
6. นโยบายและแนวทางการปฏิบัต ิ

       6.1 บททั�ว�ป 

                        6.1.1 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ 

  พนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้าน 

 คอร�รัปชั�น และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และ 

          ไมด่ําเนินการเรียกร้อง หรือ เข้าไปมีสว่นเกี�ยวข้อง 

         

  

ในการคอร�รัปชั�นทกุรูปแบบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อม  โดยให้ครอบคลมุถึงทกุหนว่ยงานและทกุ 

หนว่ยงานภายนอกหนว่ยงานราชการรัฐวิสาหกิจและ 

หนว่ยงานเอกชน

  6.1.2 พนกังานไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉย 

 เมื�อพบเห็นการกระทําที�เข้าขา่ยการคอร�รัปชั�นที� 

 เกี�ยวข้องกบับริษัท  ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือ 

 บคุคลที�รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งหากมีข้อสงสยัหรือ ข้อ 

 ซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือ บคุคลที� 

 กําหนดให้ทําหน้าที�รับผิดชอบเกี�ยวกบั การติดตาม 

 การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผา่น 

 ช่องทางที�กําหนดไว้  

6.1.3  ผู้ที�กระทําการคอร�รัปชั�น เป็นการ 

 กระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  ซึ�งต้อง 

 

ได้ รับการพิจารณาลงโทษ  ทางวินัยตามที�บริษัท

กําหนดไว้ ซึ�งอาจร่วมถึงการการเลิกจ้างการให้ชดเชย

ความเสยีหายและทาทางแพง่ หรือ ทางอาญา 

 6.1.4 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครอง

บคุลากรที�ปฏิเสธหรือแจ้งเรื�องการคอร�รัปชั�นที�เกี�ยวข้อง

กบับริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที�ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

 6.1.5 บริษัทมุ่งมั�นที�จะสร้างและรักษาวั�นธรรม

องค�กรที�ยึดมั�นว่าการคอร� รัปชั�นเป็นสิ�งที�ยอมรับไม่ได้

ทั �งการทําธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 
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6.2 บริษัท  บุคคลที�เกี�ยวข้องทาง�ุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                        6.2.1   บริษัทจะจดัให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ 

                         กบับคุคลอื�นที�ต้องปฏิบตัิหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกบั 

บริษัท หรืออาจ เกิดผลกระทบตอ่บริษัท ในเรื�องที�ต้องปฏิบตัิให้

เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�น 

6.3 การ�ระเมินความเสี�ยงผู้บริหารของบริษัทต้องมีความเข้า�จ��งความเสี�ยงที�อาจเกดิข� �นจากการ
คอร� รั�ชั�น ดังนั �น 

6.3.1  ฝ่ายบริหารจะต้องประเมินความเสี�ยง

จากการคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ �นเป็นประจํา

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง และทบทวนมาตรการ 

 การจดัการความเสี�ยงให้มีความเหมาะสมที�จะป้องกนัความ  

เสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ 

              6.4  การควบคุม 

                         6.4.1     บริษัทฯ จะรักษาระบบการควบคมุ 

                         ภายในให้มีประสทิ�ิผลเพื�อตอ่ต้านการ 

                         คอร์รัปชั�น �ึ�งครอบคลมุทั �งด้านการเงิน และ 

การดําเนินการของกระบวนการทางบญัชีและการเก็บบนัทกึ 

ข้อมลู รวมถึงกระบวนการอื�นๆที�เกี�ยวข้องกบัมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชั�น 

           6.5  การกาํกับติดตามและสอบทาน 

                        6.5.1  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  ต้อง 

                        ประเมินความเสี�ยงและทบทวนนโยบาย�บบันี � 

                        เป็นประจําทกุปี และเสนอให้ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตักิาร 

เปลี�ยนแปลง รวมทั �งกํากบั และติดตามการนํานโยบายนี �ไป

ปฏิบตัิ และให้คําแนะนาํตา่งๆ  อยา่งตอ่เนื�อง 

                       6.5.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบระบบ 

                       การควบคมุภายในและกระบวนการตา่งๆอยา่ง 

                สมํ�าเสมอเพื�อให้มั�นใจวา่ระบบการควบคมุ 

                ภายในมีประสทิ�ิผลในการตอ่ต้านคอร์รัปชั�น  

ทั �งนี �จะหารือผลกาตรวจสอบร่วมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องเพื�อหา

แนวทางการแก้ไขที�เหมาะสมและจะรายงานให้ฝ่ายบริหารและ

คณะ-กรรมการตรวจสอบได้รับทราบตอ่ไป 

 
 

      7.  การพิจารณาโทษกรณีฝ่าผืนนโยบายต่อต้านคอร� รั�ชั�น

                7.1  หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานของ  

                    บริษัท  ฝ่าฝืนนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น  

                    จะต้องได้รับโทษ 

ทางวินยัโดยบริษัทฯจะแตง่ตั �งกรรมการสอบสวนตามสมควร

แก่กรณี 

 
 

8.มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

                         บริษัทจดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส 

                 หรือข้อร้องเรียนเกี�ยวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย 

                 จรรยาบรรณทาง�ุรกิจ หรือ พ�ติกรรมที�อาจสอ่ 

                 ถึงการทจุริตคอร์รัปชั�น โดยจดัช่องทางการสื�อสาร 

ที�หลากหลายชอ่งทาง  เพื�อเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่น

ได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแส  หรือ   ข้อร้องเรียน มายงับริษัท 

โดยสามารถแจ้งผา่นช่องทางการรับเรื�อง ที�บริษัทกําหนด ดงันี � 
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    8.1  ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหร�อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชั�น  

                          บริษัทได้กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหร�อรับข้อร้องเรียน ไว้ดงันี � 

- ทางไปรษณีย์ 

        นําสง่ที� ประธานกรรมการบริษัท หร�อ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

        บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาขน) 

        7/3  หมู ่3  ตําบลบางกระเบา   อําเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 73120 

- ทาง email : เลขานกุารบริษัท : thitikan@prodigy.co.th 

- ทางเว็บไซต์ของบริษัท : www.prodigy.co.th 

- กลอ่งรับข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเหน็ / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท 

   ทั �งนี � บริษัทจะคุ้มครองสทิธิของ�ู้ ร้องเรียนและ�ู้ให้ข้อมลู  �ดยจะเก็บรักษาข้อมลูของ�ู้ ร้องเรียน และ �ู้ให้ 

ข้อมลูไว้เป็นความลบัรวม��งปกป้องดแูล เพ��อมใิห้�ู้ ร้องเรียนและ�ู้ให้ข้อมลูได้รับ�ลกระทบใด� และเม��อทําการตรวจสอบ     

ข้อเท็จจริงและมีการตดัสนิเป็นที�เรียบร้อยแล้ว  บริษัทจะแจ้ง�ลการตรวจสอบให้กบั�ู้แจ้งและ�ู้ ร้องเรียนได้ทราบ 
 

              ทั �งนี �ให้มี�ลตั �งแต ่วนัที� 22 กมุภาพนัธ์  2561 

 

 

            

 
          
           
                                                                                                        (รองศาสตราจารย์ประยรู   บญุประเสริฐ) 

                                                                                                            ประธานกรรมการบริษัท 
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ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิ� 

 ทรัพย์สินถาวรหลกั 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  รายการและมลูคา่สทุธิตามบ�ัชีหลงัหกัคา่เสื�อมราคาสะสม ของทรัพย์สนิ�าวรหลกัที��ช้�น

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามที�ปราก��นงบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอีย��งันี � 

รายการ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ� ภาระผูกพัน 

ที��ินและสว่นปรับปรุงที��ิน 45,328,536.66 เป็นเจ้าของ ไมม่ีภาระผกูพนั 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เครื�อง�ช้และเครื�อง

ตกแตง่สาํนกังาน 

48,520,442.28 เป็นเจ้าของ ไมม่ีภาระผกูพนั 

เครื�องจกัร อปุกร�์ และเครื�องมอืเครื�อง�ช้�นโรงงาน 190,727,041.09 เป็นเจ้าของ ไมม่ีภาระผกูพนั 

ยานพาหนะ 3,255,788.11 เป็นเจ้าของ ไมม่ีภาระผกูพนั 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 7,836.82 เป็นเจ้าของ ไมม่ีภาระผกูพนั 

รวม 227,839,644.95  

 

ทั �งนี � รายการทรัพย์สนิ�าวรของบริษัท ตามที�แส�งไว้ข้างต้นสามาร�จําแนกรายละเอยี�ไ�้�งัตอ่ไปนี � 

 ที��นิ �ละอาคาร�ละส่วนปรับปรุงอาคาร 

ที�ตั �ง ลักษณะ�ละ�นา�พื �นที� ลักษณะกรรมสิทธิ� 
วัตถุประสงค์ 

ในการถอืครอง 
ภาระผูกพัน 

ที��ิน 

อ.นครชยัศรี           

จ.นครปฐม 

โ�น�เลขที� 2338 ,2339 , 

2360, 49998 และ 50149 

พื �นที�รวม 17 ไร่ 93 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิ� 

 

เป็นที�ตั �งของโรงงาน

และสาํนกังานของ

บริษัทฯ 

ไมม่ีภาระ

ผกูพนั 

อาคารและสว่น

ปรับปรุงอาคาร 

อ.นครชยัศรี           

จ.นครปฐม 

อาคารโรงงานจํานวน 5 หลงั 

พื �นที�รวม 27,000 ตารางเมตร 

อาคารสาํนกังาน 2 ชั �น จํานวน 

1 หลงั พื �นที��ช้สอยรวม 598 

ตารางเมตร 

เป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิ� 

เป็นที�ตั �งของโรงงาน

และสาํนกังานของ

บริษัทฯ 

ไมม่ีภาระ

ผกูพนั 

ที��ิน 

ต.บฤุาษี  อ.เมือง 

จ.สริุนทร์ 

โ�น�เลขที� 193806 

โ�น�เลขที�  193807 

พื �นที�รวม  15 ไร่  3 งาน 2 

ตารางวา 

เป็นเจ้าของ

กรรมสทิธิ� 

เป็นที�ตั �งของโรงงาน

และสาํนกังานของ

บริษัทฯ 

ไมม่ีภาระ

ผกูพนั 
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 เครื�อง�ักร�ละอุปกรณ์ 

เครื�อง�ักร ท��ตั �ง 
วัตถุประสงค์ใน 
การถอืครอง 

ภาระผูกพัน 

- เครื�องผลติบรรจภุณัฑ์ประเภทขวด PET จํานวน 35 

  สายการผลติ ���งมีกําลงัการผลติประมาณ 61.5 ล้าน 

  ขวดพลาสติกตอ่เดือน 

- เครื�องปิด�ลากขวด PET อตัโนมตัิจํานวน 5 ชดุ ���งม ี

  กําลงัการผลติประมาณ 6 ล้านขวดพลาสตกิตอ่เดือน 

- เครื�องบรรจขุวด PET ใสห่ีบหอ่อตัโนมตัิ จํานวน 6 ชดุ  

   ���งมีกําลงัการผลติรวมประมาณ 10.8 ล้านขวด 

   พลาสติกตอ่เดือน 

- เครื�องพนั�ลากขวด PET อตัโนมตัิ จํานวน 3 ชดุ ���งม ี

  กําลงัการผลติ 36 ล้านขวดพลาสติกตอ่เดือน 

- เครื�องสกรีนขวดจํานวน 1 ชดุ กําลงัการผลติประมาณ  

  1 ล้านขวดตอ่เดือน 

- เครื�องผลติ Preform PET จํานวน 1 สายการผลติ ม ี

  กําลงัผลติ ประมาณ 20 ล้านชิ �นตอ่เดือน 

อ.นครชยัศรี  

จ.นครปฐม 

ใช้ในกระบวนการ

ผลติบรรจภุณัฑ์

ประเภทขวด PET 

และ Preform 

ไมม่ีภาระ

ผกูพนั 

 

สินทรัพย์ถาวรอื�น� 

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

มูลค่าสุทธิ 
�ลัง�ักค่าเสื�อม(บาท) 

ภาระผูกพัน 

เครื�องใช้สาํนกังานและเครื�องตกแตง่ เป็นเจ้าของ 265,294.09 ไมม่ีภาระผกูพนั 

เครื�องมือและเครื�องใช้ในโรงงาน เป็นเจ้าของ      57,292,282.95 ไมม่ีภาระผกูพนั 

  

 สินทรัพย์�ม่ม�ตัวตนท��ใ��ในการประกอบธุรกิ��องกลุ่มบริษัท� 

ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ� 
มูลค่าสุทธิ 

�ลัง�ักค่าเสื�อม(บาท) 
ภาระผูกพัน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 7,836.82 ไมม่ีภาระผกูพนั 

  

 สัญญากรรมธรรม์ประกันภยัทรัพย์สิน 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562   บริษัทฯ ได้ทําประกันภัยอัคคีภัย และประกันภัยพิบัติ ���งจะคุ้ มครองความเสียหาย    อัน

เนื�องมาจากไ�ไหม้ �้าผา่ การระเบิดจากแก�ส ภยัระเบิด ภยัเนื�องจากนํ �า ภยัลมพาย ุภยัตอ่เครื�องใช้ไ��้า วาตภยั และธรณีพิบตัิภยั 

โดยประกนัภยัของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี � 
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ประเภท ประกันอคัคีภยั และประกันภยัพิบัต ิ

��านที�เอาประกนั 7/3 หมู�ที� 3 ตําบลบางกระเบา อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 

เวลา�ิ �น��ดการเอาประกนั 19 มกราคม  2563 เวลา 16.00 น. 

จํานวนเงินเอาประกนัทั �ง�ิ �น 866,000,000 บาท 

ผู้ เอาประกนัภยั บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษัท� �ม�มี�้อพิพาททางก�หมาย ���งอาจจะ��งผลกระทบต�อบริษัท� มากกว�าร้อยละ  

  5  �อง��วนผู้��อห�้น �ละ�ม�มี�้อพิพาทที�อาจจะ��งผลกระทบต�อการดําเนินธ�รกิจ�องบริษัท� อย�างมีนยั�าํค�ั 
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การพัฒนาอย่างยั�งยืนของ พีดีจี 
Sustainable Development of PDG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกจิการ 
 

บริษัทกําหนดให้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นหนึ�งใน

กลยทุธ์การพ�ันาอย่างยั�งย�นขององค์กร  บริษัทมุ่งมั�นดําเนิน

ธุรกิจด้วยความถกูต้อง โปร่งใส  และคํานึงถึงผลประโยชน์และ

ผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุก�่าย  �ึ�งครอบคลุมถึงสิทธิ

มนุษยชน  สิทธิแรงงาน  การดําเนินธุรกิจที�เป็นธรรม  การ

พ�ันาผลิตภ�ั�์ที�มีคุ�ภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  การ

พั�นาชุมชนและสงัคม  การบริหารจัดการด้านสิ�งแวดล้อม  

การสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที�ดี และปลอดภัยให้แก่

บุคลากรของบริษัท  การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนด

ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อมของบริษัท 

ตลอดจนการรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยบริษัท

มีนโยบายดงัตอ่ไปนี � 
 

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทยดึมั�นในหลกัการประกอบธุรกิจด้วย 

ความเป็นธรรม  โดยมีค�ะกรรมการบริษัท ทําหน้าที�ดแูลมิให้ 

เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ และ 

สง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัปฏิบตัิงานด้วยความ���อสตัย์และ

ยดึมั�นในจรรยาบรร�ในการดําเนินธุรกิจ 

 
 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจตอ่ผู้มีสว่น

ได้เสีย�ึ�งหมายรวมถึงผู้ ถ�อหุ้น  ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้า 

โดยมีแนวทางการปฏิบตัิงานอยู่บนพ� �น�านของความ���อสตัย์

และเป็นธรรม  ด้วยความโปร่งใส และไมแ่สวงหาผลประโยชน์

สว่นตวัที�ขดัแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทและผู้มีสวนได้เสยี  อนั

รวมถึงการเก็บรักษาความลบัที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจ

ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

 

เป็นผู้นําในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ด้วยคุณภาพ และ การให้บริการอย่างมืออาชีพ

เราจะมุ่งพ��นาคุ�ภาพและบริการ เพ��อตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้าด้วย            

เทค�น�ลยีที�ท�นสม�ยและบุคลากรที��่านการ�ึกอบรมอย่างต่อเน��อง  ท� �งนี ��ดย

คํานึง�งึประ�ยชน์ที�ส�งคม และชุมชนจะได้ร�บรวม�งึเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

                เราจะส่งมอบสิ�งที�ดีมีคุ�ภาพใ�้ก�บ�ู้มีส่วนได้เสีย  ชุมชน และสิ�งแวดล้อม

               ในทุกกระบวนการภายใต้การดาํเนินงานของบริ��ท อ�นจะนําไป�ึ�งประ�ยชน์

                   และสิ�งที�ดีต่อ�ู้มีส่วนได้เสียและนําไปสู่ความย��งย�นขององค์กรต่อไป
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 บริษัทกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใน

หน้าที�ของผู้ บริหารและพนักงานตามคุณค่าที�บริษัทมุ่งหวัง 

รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี

ต่าง�  เพ��อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพ�ติกรรมการ

ปฏิบัติงานของผู้ บริหารและพนักงานให้อยู่บนพ� �นฐานของ

ความ���อสตัย์สจุริต  โดยให้มีการเผยแพร่ระเบียบดงักล่าวให้

ผู้บริหารและพนกังานได้รับทราบและถ�อปฏิบตัิอย่างทั�วถึงทั �ง

องค์กร   และให้ติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบอย่าง

สมํ�าเสมอ

  
2. การเคารพสทิธิมนษุยชน  

บริษัทกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ 

 พนกังานทกุคนเคารพในหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

3. นโยบายการจ้างแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ 

ความยั�งย�นที�สาํค�ัของบริษัท  จึงเป็นนโยบายของบริษัท 

ที�จะให้ 

การปฏิบัติที�เป็นธรรมทั �งในด้านโอกาส ผลตอบแทน  การ

แต่งตั �ง  โยกย้าย  ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพ��อ

ความยั�งย�นในการดําเนินธุรกิจ 

4. นโยบายความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

บริษัทให้ความสาํค�ัอยา่งยิ�งในเร��องของ 

คณุภาพสนิค้า ที�จะต้องได้รับมาตรฐาน สะอาด ถกูสขุอนามยั 

ปลอดภัยต่อการใช้งาน  โดยมีการใช้ระบบสุ่มตรวจ เพ��อ

ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวตัถุดิบและสินค้าที�เป็นการ

ตรวจสอบที�สายการผลิตต่าง� ในทุกขั �นตอน  รวมไปถึงการ

ตรวจสอบย้อนกลบัไปถึงแหลง่ที�มาของวตัถดุิบที�ใช้ในการผลิต  

ทั �งนี �มาตรฐานการผลติระดบัสากลที�บริษัทได้รับการรับรองเป็น

สิ�งหนึ�งในการรับประกนัคณุภาพของสินค้าและการจดัการของ

บริษัทได้เป็นอยา่งดี เช่น ระบบ ISO9001 : 2015   ระบบ GMP  

และ ระบบ HACCP อันเป็นมาตรฐานสากลของระบบการ

ดําเนินงานและจดัการการผลติ 

5. นโยบายการดแูลสิ�งแวดล้อม 

บริษัทมีความมุง่มั�นที�จะดําเนินธุรกิจบนพ� �นฐาน 

ของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อมที�ดี โดย 

การดําเนินงานของบริษัทมุง่เน้นการผลิต ผลติภณัฑ์และสินค้า

ที�ไม่มีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  เน��องจากระบบการผลิตของ

บริษัทเป็นแบบระบบปิด  ไม่ก่อกําเนิดมลภาวะทางอากาศ  

มลภาวะทางนํ �า  จึงเป็นหลกัประกนัได้ว่า บริษัทมุ่งมั�นในการ

ดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมเป็นอย่างดี และบริษัทยังได้รับการ

รับรองโครงการอตุสาหกรรมสเีขียว จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

6. นโยบายพฒันาชมุชนและสงัคม 

ในปี 2562 ได้ร่วมจดักิจกรรมเพ��อชมุชน โดย 

ในช่วงต้นปีได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน สถานที�

ราชการ ชุมชน ในพ� �นที�ที�บริษัทตั �งสถานประกอบการอยู่และ

พ� �นที�ใกล้เคียง  ในการจดักิจกรรมวนัเด็กด้วยการมอบทนุ  ใน

ด้านสงัคม บริษัทและพนกังานได้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าให้กับ

มูลนิธิธรรมิกชนเพ��อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ สาขาจงัหวดันครราชสีมา  �ึ�งเป็นกิจกรรมที�ดําเนิน

มาอยา่งตอ่เน��องทกุปี 

7. นโยบายคณุภาพ อาชีวอนามยัความปลอดภยัสิ�งแวดล้อม 

บริษัทมีความหว่งใยตอ่สขุภาพ และความ 

ปลอดภยัของพนกังาน รวมถึงการดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกบัผู้มี 

สว่นได้เสยี โดยยดึหลกัการทํางานให้มีความโปร่งใส  

มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้  ผู้บริหารจึงได้กําหนด

เป็นนโยบาย ดงันี � 
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7.1 ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกําหนด 

เพื�อให้ลกูค้าพงึพอใจ 

7.2 ดําเนินการรักษาคุณภาพของสิ�งแวดล้อม 

และ การป้องกันมลพิษ ที�เกิดจากวตัถดุิบ 

กระบวนการผลติ กิจกรรมตา่งๆ 

7.3 ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนดต่างๆ 

ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

อยา่งเคร่งครัด 

7.4 การใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที�ของพนักงาน

ทกุคน 

7.5 ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร 

ทั �งในเรื�องบคุลากร  งบประมาณ  เครื�องมือ 

และอุปกรณ์ที�จําเป็นในการปรับปรุง และ

แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัย

อาชีวอนามัยสิ�งแวดล้อม และสังคมให้

เพียงพอและเหมาะสม 

7.6 มีความมุ่งมั�นในการป้องกันการบาดเจ็บ 

และ การเกิดโรคจาการทํางาน และพฒันา

ระบบจดัการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง

ตอ่เนื�อง 

7.7 นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอ

นามยั  สิ�งแวดล้อม  และสงัคม ได้รับการ

เผยแพร่แก่พนกังาน และผู้มีสว่นได้เสยี 

7.8 ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม หรือ โครงการอาชีวอนามยัความ

ปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมในการ

ทํางานของบริษัท  และมีสิทธิเสนอความ

คิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางาน 

และวิธีการทํางานให้ปลอดภยั 

7.9 มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง  

เพื�อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

โดยคํานึงถึงผลกระทบของพนกังานและผู้

มีสว่นเสยี 

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เปิดโลกทัศน์ 

เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการ�ึกอบรมทั �ง

ภายในและภายนอก รวมถึงการเปิดโอกาสให้

พนกังานสามารถนําเสนอแนวความคิดที�จะช่วย

ให้การทํางานเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

         โดยหากแนวความคิดที�พนกังานนําเสนอสามารถนํามา 

         ใช้และเกิดประโยชน์กบัการปฏิบตัิงาน ก็จะถกูกําหนดให้ 

         เป็นหนึ�งในกระบวนการทํางาน  และมีการเผยแพร่ภาย 

         ในองค์กรได้รับรู้ 
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บริษัทยดึหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจให้เกิดความยั�งยืน 

 ซึ�งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี� 

ห���ท�� 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะ

สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิของตนเอง  โดยสทิธิขั �นพื �น�านของ

ผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซื �อขายหรือโอนหุ้น  การมีสว่นแบ่งในกําไร

ของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้า

ร่วมประชุมเพื�อใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื�อ

แตง่ตั �งหรือถอดถอนกรรมการ  แตง่ตั �งผู้สอบบญัชี และเรื�องที�

มีผลกระทบต่อ

บริษัท เช่น การ

จดัสรรเงินปันผล 

การกําหนดหรือ

แก้ไขข้อบังคับ 

แ ล ะ ห นั ง สื อ

บริคณห์สนธิ   การลดทุน หรือ เพิ�มทุน  และ  การอนุมัติ

รายการพิเศษ  เป็นต้น 

 

    บริษัทมีนโยบายที�จะดําเนินการในเรื�องต่างๆ เพื�อส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังนี� 
 

 บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อม

เอกสารประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกรายเป็นการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ ตามระยะเวลาที�

ก�หมายและประกาศต่าง� กําหนด   ซึ�งหนังสือ

เชิญประชุมจะระบุถึง    วัน   เวลา   สถานที�     

ข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ ถือ

หุ้น   และวาระการประชมุโดยมีคําชี �แจงและเหตผุล 

ประกอบในแตล่ะวาระ  พร้อมด้วยความเห็นของ 

คณะกรรมการบริษัท  หนงัสอืมอบฉนัทะตามที�กระทรวง 

พาณิชย์กําหนด และรายชื�อของกรรมการอิสระ  เพื�อให้ผู้ ถือ

หุ้นสามารถมอบฉนัทะให้เข้าประชุมผู้ ถือหุ้นแทนได้ในกรณีที�

ผู้ ถือหุ้น   ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง  นอกจากนี � 

บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสําคัญเกี�ยวกับการประชุมผู้ ถือหุ้ น

ผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

 
 ก่อนดําเนินการประชุมบริษัทจะแจ้งให้ที�ประชุม

ทราบถึงหลกัเกณ�์การออกเสยีงลงคะแนนเสยีในที�

ประชุม  และเมื�อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระ

การประชุมแล้ว  ประธานที�ประชุมจะจัดสรรเวลา

อยา่งเหมาะสมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิด 

เห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้ บริหารที�

เกี�ยวข้องร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื�อตอบข้อซกัถามและรับ�ัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง� จากผู้ ถือหุ้น  ทั �งนี � บริษัท

ฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามลว่งหน้าก่อนวนั

ประชมุ 
 

 ในกรณีที�วาระการประชมุมหีลายรายการ เช่น วาระ แตง่ตั �งกรรมการบริษัทฯ จะจดัให้มีการลงมติในแตล่ะรายการ 
 

 ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้ น  บริษัทจะจัดบันทึก

รายงานการประชุมที�ถกูต้องครบถ้วน  ซึ�งจะระบถุึง

ขั �นตอนการลงคะแนน คําถามคําตอบ และผลการ

ลงคะแนนในแตล่ะวาระทั �งคะแนนเสยีงที�เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง  รวมทั �งจะบันทึกรายชื�อ

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการที�ลาประชมุ  
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ทั �งนี � บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติที�

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ภายในวันเดียวกันกับวัน

ประชุม หรือ อย่างช้าภายในเวลา 9.00 น.  ของวันทําการ

ถดัไป  และจะจัดสง่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั  และเผยแพร่รายงานการประชุม

ดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท 

 โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครั �งบริษัทได้ทําการจด

บนัทึกและจัดทําเป็นรายงานการประชุม ทั �งภาษาไทย และ 

ภาษาอังก�ษ เพื� อ เ ปิด เผยมติที�ประชุมพร้อมผลการ

ลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของคลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ บน Website ของบริษัท ภายในกรอบ

ระยะเวลาที�กําหนด 

 รวมถึงมีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถาม

ข้อมูลต่า ง�  เ กี� ยวกับบ ริ ษั ทผ่าน ช่องทา งต่า ง�  เช่ น  

Email:ir@prodigy.co.th 

Line  หรือ ทางโทรศัพท์ 

034-332611-2  

 

หม��ที� 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

 บริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  

ทั �งผู้ ถือหุ้ นที� เ ป็นผู้ บ ริหารและผู้ ถือหุ้ นที� ไม่ใช่

ผู้บริหาร  รวมทั �งผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ  โดยบริษัทมี

นโยบายที�จะดําเนินการ ดงันี � 

 บ ริ ษั ท จ ะ จั ด ทํ า ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม เ ป็ น

ภาษาองัก�ษทั �ง�บบัและเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชมุภาษาไทย 
 

 บริษัทจะดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้ นตามลําดับ

ระเบียบวาระที�ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุม และ

จะไม่เพิ�มวาระการประชุมที�ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า 

โดยไม่จําเป็น โดยเ�พาะวาระสําคญัที�ผู้ ถือหุ้นต้อง

ใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 

 

 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ

เสนอชื�อบคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการได้ โดย 

 สง่ข้อมลูของบคุคลที�เสนอชื�อพร้อมหนงัสือยินยอม

ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท  ภายใ ต้

หลกัเกณ�์ที�บริษัทกําหนด 
 

 บริษัทจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียง

ในทกุวาระ  โดยจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในที�

ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื�อนํามาคิดคะแนนเสยีงของผู้ ถือ

หุ้น และบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนไว้เพื�อความ

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 

 บริษัทให้ความสําคญัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร

เกี�ยวกบับริษัท อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา  

แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 
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 บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีที�กรรมการและ    

ผู้บริหารใช้ข้อมลูภายใน เพื�อหาผลประโยชน์ให้แก่

ตนเอง หรือ ผู้ ถือหุ้นในทางมิชอบ 

 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที�มีสว่นได้เสียในวาระ

ใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม

พิจารณาในวาระนั �นๆ 
 
�มวดที� 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุ

กลุ่มที�เกี�ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนกังาน  คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้

ลงทนุ เจ้าหนี � และชมุชนที�บริษัท ตั �งอยู ่รวมทั �งกลุม่ผู้มีสว่นได้ 

 

ได้เสียอื�น  เช่น คู่แข่ง และผู้ สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น  โดย

บริษัทจะป�ิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียเหลา่นี �อย่างเป็นธรรม  โดย

บริษัทเชื�อว่าความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะ

ช่วยสง่เสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อยา่งยั�งยืน 
 
ผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทมีหน้าที�สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิของ 

ตนเอง โดยสิทธิขั �นพื �น�านของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การ

�ื �อขายหรือโอนหุ้ น การมีส่วนแบ่งในกําไรของ

กิจการ  การได้รับขา่วสารข้อมลูอย่างเพียงพอ  การ

เข้าร่วมประชุม เพื�อใช้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมผู้

ถือหุ้น เพื�อแต่งตั �งหรือถอดถอนกรรมการ  แต่งตั �ง

ผู้สอบบญัชี  และเรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 

การจัดสรรเ งินปันผล การกําหนดหรือแก้ไข

ข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ  การลดทุนหรือ

เพิ�มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเ�ษ เป็นต้น 

2. บริษัทมีหน้าที�ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิตนเองในเรื�อง

ตา่งๆ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เช่น สทิธิในการเสนอชื�อ 

บคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการและสทิธิในการแสดงความ 

เห็นและสอบถามคําถามต่างๆ  ที�เกี�ยวเนื�องกับวาระการ

ประชมุ เป็นต้น 

3. บริษัทมีหน้าที�งดเว้นการกระทําอันเป็นการละเมิด หรือ

ลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น  เช่น ไม่ส่งข้อมูล หรือ เอกสารที�

สําคัญก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น  และการเพิ�มวาระที�สําคัญ

หรือ การเปลี�ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ น

ทราบลว่งหน้า เป็นต้น 
 
พนักงาน 

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็น 

ธรรม  โดยอ้างอิงจากผลการทํางานของพนกังาน���ง

บริษัทจะวดัผลการดําเนินงานของพนักงานอย่าง

เป็นธรรม ตามหลกัเกณ�์ที�บริษัทกําหนด 
 

2. บริษัทมีนโยบายที�จะพ�ันาบคุลการของ 

บริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่

พนกังานและผู้บริหาร รวมทั �งบริษัทได้สง่พนกังาน

และผู้บริหารไดอบรมกบัหนว่ยงานภายนอกในเรื�อง

ที�เกี�ยวข้องกบัการทํางาน 

3. บริษัทมีหน้าที�ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้ถูก

สขุลกัษณะ  เอื �อต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน 
 

4. บริษัทมีหน้าที�รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดย

บริษัทจะไม่นําข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน  เช่น เงินเดือน 

ประวตัิการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก  เว้น

แต่บริษัทฯ มีหน้าที�ต้องเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว ตามข้อบงัคบั 

และกฎหมาย 
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ลูกค้า 
1. บริษัทมีหน้าที�สร้างความสมัพนัธ�ที�ดีและความ 

ร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาวโดยยึดหลักการ

ดําเนินงานด้วยความ�ื�อสตัย�สจุริต 
 

2. บริษัทมุ่งเน้นที�จะสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจ

สงูสดุแก่ลกูค้า  โดยบริษัทจะให้บริการและสินค้าที�มีคณุภาพ  

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ตามข้อกําหนดที�ได้ให้ไว้กับ

ลกูค้า  รวมทั �งปฏิบตัิตามเงื�อนไขและข้อตกลงที�มีต่อลกูค้า

อยา่งเคร่งครัด 

 

          โดยในทกุปีบริษัทจะส่งแบบประเมินสํารวจ

ความพึงพอใจของลูกค้า เพื�อให้ลูกค้าได้ทําการ

ประเมินผลและตอบกลบัมายงั 

บริษัท เพื�อบริษัทจะได้นําผลการประเมินดังกล่าว มา

พิจารณาและปรับปรุงการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผลให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้า  

โดยหวัข้อในการประเมินจะแบง่เป็น 3 หวัข้อหลกั  
                  
               ซึ�งในปี  2562  ที�ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินจากลกูค้า โดยมีรายละเอียดดงันี � 

   

 

 

 
 
 
 
 
คู่ค้าและเจ้าหนี� 

1. บริษัทคํานงึถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และ 

 ความ�ื�อสตัย�ในการดําเนินงานธุรกิจ  โดยบริษัท

จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงที�กําหนด

ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

2. บริษัทจะรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  โดยจะไม่

เรียก ไมรั่บ หรือ จ่ายผลประโย�น�ใด� ที�ไมส่จุริตในการค้ากบั

คูค้่า 

 
คู่แข่งทางการค้า 

1. บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการ 

แขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม 
 

2. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งการค้าตามหลักกฎหมายและ

ยึดถือหลกัการปฏิบตัิที�ดี  �ึ�งบริษัทจะไม่ทําลาย�ื�อเสียงของ

คู่แข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหา  ใส่ร้ายโดยปราศจากมูล

ความจริต หรือ การกระทําอื�นใดที�ไมเ่ป็นธรรมตอ่การแขง่ขนั 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
คะแนนเฉลี�ย 

(คะแนนเตม็ 4 คะแนน) 

1. คุณภาพสินค้า 3.67  คะแนน 

2. การส่งมอบสินค้า 3.70  คะแนน 

3. การบริการ 3.70  คะแนน 

คะแนนเ�ลี�ยที�ได้ 3.70 คะแนน 
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หน่วยงานราชการ 
1. บริษัทมีหน้าที�ปฏิบตัิตามข้อบงัคบั และ 

กฎหมาย และยดึถือหลกัการปฏิบตัิที�ดี ซึ�งบริษัทจะ

ไม่ทําลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ

กล่าวหา  ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง หรือ 

การกระทําอื�นใดที�ไมเ่ป็นธรรมตอ่การแขง่ขนั 

2.บริษัทให้ความสําคัญกับความโปร่งใสและความซื�อสตัย์

สจุริตในการติดต่อทําธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที� และหนว่ยงานรั�  

โดยบริษัทมีนโยบายที�จะตอ่ต้านการให้สนิบนกบัเจ้าหน้าที�รั�

ในรูปแบบต่างๆ  เพื�ออํานวยความสะดวก หรือ ผลประโยชน์

ใดๆ กบับริษัท 
 
สิ�งแวดล้อม  สังคม และชุมชน 

1. บริษัทมีนโยบายที�จะดําเนินธุรกิจด้วย 

ความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อม และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั �งสง่เสริมการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. บริษัทมีนโยบายที�จะดําเนินธุรกิจโดย 

คํานึงถึงคุณภาพชีวิตของสงัคมและชุมชน  โดยบริษัทจะปฏิบัติ

ตามข้อบงัคบั  และกฎหมายตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด 
 

 

นอกจากนี � ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูล

ของบริษัทหรือร้องเรียนในเรื�องต่างๆ ผ่านคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทโดยสามารถส่งเรื�องร้องเรียนมาทาง

ไปรษณีย์มายงัสํานกังานเลขานกุารบริษัท  ตามที�อยู่บริษัท

หรือทางอีเมล์  

   ทั �งนี � ข้อมลูเรื�องร้องเรียนจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั 

โดยกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสั�งตรวจสอบข้อมลู และ

เสนอแนวทางแก้ไข และรายการต่อคณะกรรมการบริษัท 

ตอ่ไป 

 
หมวดที� 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทให้ความสําคญัในการเปิดเผยข้อมลูที�ถกูต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา  และโปร่งใส  เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที�มีส่วนได้เสีย

ได้รับข้อมลูที�มีความเท่าเทียมกนั และมีความน่าเชื�อถือ  โดย

บริษัทจะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่าง

สมํ�าเสมอ 

 บริษัทมีนโยบายที�จะเปิดเผยสารสนเทศที�สาํคญัต่อ

สาธารณชน เช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ รายชื�อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงาน

�านะทางการเงิน  ปัจจัยความเสี�ยงและนโยบายด้านการ

บริหารความเสี�ยง  

รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี�ยงต่างๆ การถือหุ้ นทั �ง

ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ

ผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื�นของผู้ สอบ

บญัชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็น

ต้น 

 โดยในปัจจุบันผู้ ถือหุ้ น  นักลงทุน  นักวิเคราะห์

หลักทรัพย์  และประชาชนทั�วไปสามารถติดต่อสอบถาม

ข้อมลูของบริษัทได้ที� นกัลงทนุสมัพนัธ์ ติดต่อโทร 034  332 

611-2 หรือที�อีเมล์ ir@prodigy.co.th 

 ในปี 2562 ทางบริษัท โดยผู้บริหารได้ให้สมัภาษณ์

ผ่านสื�อต่างๆ เพื�อให้นกัลงทุน และ ผู้ เกี�ยวข้องทราบความ

คืบหน้าของการดําเนินกิจการของบริษัท  รวมทั �ง ได้มีการ

จัดทําจดหมายข่าว เพื�อเผยแพร่ผ่านหน้า Website ของ

บริษัท  สาํหรับผู้ที�สนใจสามารถรับรู้ข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทได้

ที�  www.prodigy.co.th  
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หมวดที� 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ณ วนัที� 31  ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการ

ของบ ริ ษัท  ประกอบด้วยคณะกรรมการบ ริ ษัท  และ 

คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชดุ ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารยทุธศาสตร์และความเสี�ยงระดบัองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหาร  

เพื�อกํากับดูแลกิจการ เพื�อประโยชน์สงูสุดในระยะยาวของ

บริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 
โครงสร้างคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที�มี

ความรู้  ความสามารถ และมีประสบการณ์ที�หลากหลาย ทํา

หน้าที�พิจารณาในเรื�องสาํคญัที�เกี�ยวเนื�องกบัการบริหารงาน 

 

 
 
ของบริษัท  ทั �งนี � กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความ

คิดเห็นในที�ประชมุ  และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนใน

วาระต่าง�  เพื�อกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริษัท   

เป็นไปอยา่งถกูต้อง  มีประสทิธิภาพ และ โปร่งใส 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน  และเป็นกรรมการ

อิสระจํานวน 4ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั �งหมดและไม่

น้อยกว่า 3 ท่าน  ทั �งนี � กรรมการทุกรายของบริษัท ไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนที� กจ�8/2553  เรื�อง การกําหนดลักษณะขาดความน่า

ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และกฎหมาย

อื�นที�เกี�ยวข้อง 

 
���า� �น้า��� ��ะ ค�ามร���ิ��อ�ของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�พิจารณาและให้ความ

เห็นชอบในเรื�องสาํคญัเกี�ยวกบัการดําเนินงาน เช่น วิสยัทศัน์   

และ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน  ความเสี�ยง 

แผนงาน และงบประมาณ  รวมทั �งกํากับ ควบคุม ดูแล ให้

�่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที�กําหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคณะกรรมการ

บริษัท จะใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตดัสนิใจ

และปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบและความ�ื�อสัตย์

สจุริต เพื�อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท 

 
 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัท จะจดัให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานด้วยตนเองเป็นประจําทุกปี  เพื�อประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และพิจารณาหาแนวทางเพิ�มประสิทธิภาพการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
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         ในปี 2562 ที�ผา่นมา ได้กําหนดหวัข้อการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท จําแนกเป็น 8 หมวด ดงันี � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   นอก�ากนี �ยงั�ด้มีการประเมินตนเองในการป�ิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในปี 2562 �ดยมีหัวข้อการประเมิน ดังนี � 

 

 

 

 

 
 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริ ษัทไ ด้ กํ าหนดค่าต อบแทนกรรมการขอ ง

คณะกรรมการไว้อย่างชดัเจน  โดยค่าตอบแทนดงักลา่วต้อง

ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี 

(Annual General Meeting) ทุกปี    กรณีที�กรรมการของ

บริษัท ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�ม

มากข� �น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น   

จะได้ รับค่าตอบแทนที� เหมาะสมกับหน้าที�และความ

รับผิดชอบที�ได้ รับมอบหมายเพิ�มมากข� �นด้วย   ���งต้อง

พิจารณาตามความสามารถของบริษัท ประกอบด้วยการ

กําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารโดยกําหนดให้มีความเชื�อมโยง

กบัผลงานของบริษัท และการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละ

คนเป็นประจําทกุปี 

(รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ในหน้า 

60 - 61) 

 

หัวข้อการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

หมวดที� 1  โครงสร้างของคณะกรรมการ 95.00 

หมวดที� 2  ความพร้อมของคณะกรรมการ 92.70 

หมวดที� 3  บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ 95.83 

หมวดที� 4  การจดัการความเสี�ยงและการควบคมุภายใน 95.56 

หมวดที� 5  การดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการมอบหมายอํานาจดําเนินการ 97.33 

หมวดที� 6  การประชมุคณะกรรมการ 97.78 

หมวดที� 7  การทําหน้าที�ของประธานกรรมการ 97.78 

หมวดที� 8  การพฒันาตอนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 94.67 

คะแนนเ�ลี�ยคิดเป็นร้อยละ 95.83 

หัวข้อการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 

หมวดที� 1  ความเป็นผู้นํา 93.33 

หมวดที� 2  การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 83.33 

หมวดที� 3  การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 100.00 

หมวดที� 4  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 100.00 

หมวดที� 5  ความสมัพนัธ์กบัภายใน 100.00 

หมวดที� 6  การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 100.00 

หมวดที� 7  ความรู้ด้านผลติภณัฑ์ 100.00 

หมวดที� 8  คณุลกัษณะสว่นตวั 95.00 

คะแนนเ�ลี�ยคิดเป็นร้อยละ 95.17 
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การประชุมคณะกรรมการ 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  ไ ด้ เ น้ น

ความสําคั�เ รื� องการติดตามและการ รับรองผลการ

ดําเนินงานรายไตรมาสและรายงานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  เพื�อให้คณะกรรมการบริหารนําไปพิจารณาและ

ดําเนินการให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ต่อไป   ตลอดจน

การรายงานความเสี�ยงในการดําเนินงานของบริษัทที�สาํค�ั 
  
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั �งจะมี

เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ จัดทําวาระต่างๆ ของการ

ประชุม   และดํา เนินการจัดส่ง เอกสารการประชุมใ ห้

คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการ

ประชุม รวมถึงการบนัทึกการประชุม โดยบนัทึกข้อเสนอแนะ 

แ ล ะ ข้ อ คิ ด เ ห็ น เ ป็ น ร า ย ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร  ไ ด้ แ ก่  

คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหาร   ส่วนใน�าพรวมนั �น บริษัทได้มีการ

บนัทกึรายงานการ 

ประชุมจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ กรรมการบริษัท เป็น

รายบคุคลตามความเหมาะสมและมีการจดัเก็บรายงานการ

ประชุมกรรมการที�ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 

อย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้

ที�เกี�ยวข้องตรวจสอบได้ 
 
การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

บริษัท มีนโยบายป้องกันกรณีที�กรรมการและ

ผู้บริหารใช้ข้อมลู�ายใน เพื�อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ

ผู้ ถือหุ้นในทางมิชอบ ดงันี �  

1. บริษัทกําหนดให้มีการป้องกนัการนําข้อมลู 

ของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานที�รู้

ข้อมูลห้ามนําข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงาน

หรือบคุคลที�ไมเ่กี�ยวข้อง 

2. ผู้บริหารของบริษัท ที�ได้รับทราบข้อมูลที�เป็น

สาระสําค�ัและข้อมลูทางการเงินของบริษัทที�

มีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์  ต้อง

ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที�จะ

เปิดเผยสูส่าธารณชน โดยการกําหนด 

3. ห้ามผู้ บริหารทําการ�ื �อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที�งบการเงิน

หรือข้อมูลที� เ ป็นสาระสําคั�จะเปิดเผยสู่

สาธารณชน 

4. เมื�อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที�ใน

การรายงานการถือหลกัทรัพย์ในนามบริษัท  

      ตามมาตรา 59 เพื�อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่า

ด้วยเรื�องการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์

ของกรรมการ และผู้ บริหาร ทั �งนี �จํานวนหลักทรัพย์ที�

ผู้ บริหารต้องรายงานนั �น จะต้องนับรวมการถือของ
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ผู้บริหาร  คู่สมรส และบตุร ที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะเป็นผู้มี

กรรมสทิธิ�ในหลกัทรัพย์นั �น  เช่น   การถือโดยบคุคลอื�นใน

ลกัษณะ อําพราง (Nominee) หรือ การถือผ่านกองทุน

สว่นบคุคล เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ได้ กําหนดโทษทางวินัยสําห รับผู้ แสวงหา

ผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในบริษัท ไปใช้หรือ

นําไปเปิดเผยจนอาจะทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย  

โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี  ได้แก่  การตกัเตือน

ด้วยวาจา  การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  การ

ภาคทัณฑ์  ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น

พนกังานด้วยเหตไุลอ่อก  ปลดออก หรือให้ออก ทั �งนี � การ

ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความ

ร้ายแรงของความผิดนั �น�  

นโยบายการทาํรายการระหว่างกันของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท  ได้กําหนดนโยบายการเข้าทํา

รายการระหว่างกันของบริษัท  เพื�อป้องกันการเกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเพื�อให้แนใ่จได้วา่การทํารายการ

ระหวา่งกนัเป็นเพื�อผลประโยชน์ที�ดีที�สดุของบริษัท ดงันี � 

1. กรรมการและผู้ บริหารของบริษัท จะจัดทํา

รายงานการมีสว่นได้เสียของตนเองและบคุคล

ที�เกี�ยวข้องให้แก่บริษัท 

2. เมื�อบริษัทมีการทํารายการที� เ กี�ยวโยงกัน

จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ที� ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้น

รายการที�มีข้อตกลงทางการค้าที�เป็นเงื�อนไข

ทางการค้าโดยทั�วไป   

 ���งคณะกรรมการบริษัท ได้อนมุตัิในหลกัการแล้ว 

ทั �งนี � บริษัท จะป�ิบติัตามหลกัเกณฑ์การทํารายการที�เกี�ยว

โยงตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

3. ในการพิจารณาการทํารายการเกี�ยวโยงกนั  

       บริษัทฯ อาจแต่งตั �งผู้ประเมินราคาอิสระหรือที�

ปร�กษาทางการเงินอิสระ(แล้วแต่กรณี) เพื�อให้ความเห็นใน

การทํารายการเกี�ยวโยงที�สาํค�ั 

4.การทํารายการระหว่างกันกับบริษัทต้องกําหนด

ราคา และเงื�อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis) ���งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

5.ผู้ มีส่วนได้เสียกับการทํารายเกี�ยวโยงจะไม่

สามารถอนมุตัิและออกเสยีงลงมติในเรื�องดงักลา่วได้
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           กิจกรรม CSR ในปี 2562 ของบริษัท 
ในปี 2562 บริษัท เล็งเห็นถงึความสําคัญในการทํา CSRได้มีการจัดกิจกรรมโดยจําแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1. CSR In Process 
2. CSR After Process 

การทํา CSR In Process มุ่งเน้นในเรื�องของการประหยัดพลังงาน 

1. โ ค ร ง ก า ร ติ ด ตั �ง แ ผ ง โ ซ ล่ า เ ซ ล ล์   ( SOLAR 

ROOFTOP PROJECT) 

จากการที�บริษัทให้ความสําคัญในเรื� องของการ

ประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื�อง  โดยในปีนี �ทาง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

โครงการติดตั �งแผงโซล่าเซลล์ ด้วยเล็งเห็นว่าโครงการ

ดงักลา่วจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดคา่ใช้จ่ายด้าน

ค่าไฟฟ้า   กอปรกับเป็นการใช้พลังงานจากแหล่ง

ธรรมชาติ  จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหาร ทําการศึกษา

ข้อมลู  จนได้มีการนําเสนอโครงการลงทนุติดดั �งแผงโซลา่

เซลล์ ซึ�งทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นถึง

ความคุ้มค่าและความยั�งยืน รวมถึงการให้ความสําคัญ

ต่อการใช้พลงังานทดแทนที�เป็นธรรมชาติ ที�มีให้ใช้อย่าง

ไมจํ่ากดั ช่วยลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซ Co2 ไม่ก่อให้เกิด

มล�าวะและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม  จึ งได้อนุมัติ

โครงการดงักลา่วเมื�อช่วงไตรมาสสอง ของปี 2562  ทาง

คณะผู้บริหารได้ดําเนินการต่อเนื�องจนโครงการแล้วเสร็จ

และได้เริ�มทดสอบการใช้งานเมื�อช่วงกลางเดือน ธนัวาคม 

2562  ที�ผา่นมา   จากโครงการดงักลา่วคาดวา่จะสามารถ

ลดคา่ใช้จ่ายในด้านคา่ไฟฟ้าให้กบับริษัทได้ประมารเดือน

ละ 300,000 บาท   

สําหรับโครงการติดตั �งแผงโซลา่เซลล์ของบริษัทในครั �งนี �  

เป็นการนําร่องของผู้ ประกอบในพื �นที�ของตําบลบาง

กระเบา ซึ�งถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกที�มีการติดตั �ง

แผงโซลา่เซลล์  และเป็นอีกหนึ�งความ�มูิใจของบริษัท ที�

ไ ด้ เ ป็นแบบอย่างในการใ ช้พลังงานทดแทนที� เ ป็น

ธรรมชาติให้กบัชมุชนในพื �นที�ที�เป็นที�ตั �งของบริษัท 

 



 

 
95 

 

นอกจากนี�ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้พนักงาน คือ 

2. การรณรงค์ประหยดัพลงังานภายในองค์กร  “ ปิดเมื�อเลกิใช้งาน”  

เป็นการสร้างอปุนิสยัที�ดใีนการดาํเนินชีวิต  ซ��งเป็นกิจกรรมที� 

ดําเนินการมาอยา่งตอ่เนื�อง  เพื�อสร้างความตระหนกัให้กบับ ุ

คลากรในองค์กร ในการร่วมเป็นสว่นหน��งในการลดการใช้ 

พลงังานไฟฟ้า  

 

3. การผลติสนิค้าด้วยการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเป็นนวตักรรมของบริษัท  

โดยทางบริษัทผลิตขวด พอลีแล

ค ติ ค แ อ ซิ ด  (Polylactic Acid) 

Compostable Plastic  หรือ PLA 

ซ��งเป็นพลาสติกชีวภาพสามารถ

ย่อยสลายได้ โดยผลิตจากวัสดุ

ธรรมชาติ ที�มาจากพืช เช่น อ้อย 

ข้าวโพด หรือ มนัสําปะหลัง ซ��ง

สามารถย่อยสลายได้เองและ

กลับสู่ธรรมชาติได้โดยไม่เ ป็น

อนัตรายตอ่สิ�งแวดล้อม (ทั �งนี �การ

ย่อยสลายข� �นอยู่กับระยะเวลาในการย่อยสลาย   

สภาพแวดล้อม จุลินทรีย์ อุณหภูมิ  ความชื �นที�

เหมาะสม) 

แต่เนื�องจากเม็ดพลาสติก PLA ส่วนใหญ่จะเป็น

การนําเข้าจากต่างประเทศ ทําให้มีราคาสงู  จ�งยงัไม่เป็นที�

นิยมในกลุม่ผู้ประกอบการเทา่ที�ควร  

ปัจจุบนั บริษัท มีลกูค้าบางสว่นที�ซื �อบรรจุภณั�์ใน

กลุม่นี � เพื�อนําไปผลติเป็นสนิค้าสาํเร็จรูป  เพื�อจําหนา่ยให้กบั

ผู้บริโภคในกลุม่ระดบั พรีเมี�ยม (Premium)  

 

การทาํ CSR After Process ในปี 2562 ที���านมา  

มีวัตถุประสงค์หลักในการทาํ CSR ที�มุ�ง�น�นใน��านส��ง�ว�ล��ม 
1. โดยปีที�ผา่นมาบริษัทได้จดักิจกรรมโดยมีเป้าหมายให้บคุลากรในองค์กรมีสว่นร่วม  

1.1  การจดักิจกรรม เพื�อสง่ตอ่ให้หนว่ยงานภายนอกโดยการสง่ตอ่หลอดที�ใช้แล้ว เพื�อนําไปทําหมอนให้กบัผู้ ป่วยติดเตียง   

โดยโครงการดงักลา่วทางบริษัท ได้มีการประชาสมัพนัธ์ 

เชิญขวนพนกังานในองค์กรในการเข้าร่วม และสร้างให้

เห็นคุณค่าด้วยการเปลี�ยน “ขยะ” ให้มีคณุค่าและเป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้อื�น เพียงแคป่รับเปลี�ยนพ�ติกรรมจากตวั

เรา ซ��งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนทําให้บริษัท ได้

ดําเนินการส่งผ่านการร่วมทําความดีในครั �งนี �เป็นที�

เรียบร้อย 
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1.2 การสง่ต่อป�ิทินตั �งโต�ะที�ใช้งานแล้ว  เพื�อเป็น

สื�ออักษรเบรลล์สําหรับผู้ พิการทางสายตา  

โดยเป็นการรวบรวมป�ิทินตั �งโต� ะที�ใช้งาน

แล้วจากพนักงานในบริษัท เพื�อจัดส่งให้กับ

ทาง ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 

และพนัธุ์พืช  โดยการบริจาคป�ิทินตั �งโต�ะที�

ใ ช้งานแล้ว จะเป็นกิจกรรมที�บ ริษัท ทํา

ตอ่เนื�องเป็นประจําทกุปี 

 

 

 

 

���������������������  ������������������������������������������ �����  
                   

�ึ�งในปี 2562 ทางบริษัทได้จัดทําโครงการ “PDG 

Care Challenge #1 ….1 ตนั 1 วนั �ื�น�รูะบบนิเวศป่าชาย

เลน 

คืนชีวิตสตัว์นํ �า” โดยเป็นการร่วมมือกันกับ ศูนย์วิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที�  2 จังหวัด

สมทุรสาคร และ บมจ.พรอดดิจิ รวมถึงชมรมท่าฉลอม เพื�อ

ร่วมทํากิจกรรมเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ให้ครบ 1 ตัน 

ภายใน 1 วนั  �ึ�งขยะที�พบสว่นใหญ่เป็นขยะที�มาจากการทิ �ง

ขยะลงในทะเล  แหลง่นํ �าต่าง� ที�ลอยหรือถกูคลื�น�ดัจนทํา

ให้ขยะเหลา่นี �เข้ามาติดและสะสมบริเวณป่าชายเลน  ฉะนั �น

ขยะที�พบเห็นจะมีความหลากหลายและมีจํานวนมาก �ึ�ง

ส่งผลต่อระบบนิเวศของวรจรชีวิตของสัตว์นํ �าที�อาศัยใน

บริเวณป่าขายเลน 

 สําหรับวตัถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื�อสร้าง

ความตระหนกัในการทิ �งขยะ ที�สง่ผลกระทบตอ่สิ�งมีชีวิตและ

ก่อให้เกิดวิก�ตปริมาณขยะที�มีอยู่เป็นจํานวนมาก โดยไม่มี

การบริหารจัดการให้ถูกวิธี ให้เกิดประโยชน์และมูลค่ากับ

ขยะในแตล่ะประเภท  �ึ�งการเก็บขยะปริมาณ 1 ตนั ในครั �งนี � 

เพื�อนําไปสง่ตอ่ให้กบัทางเทศบาลได้ทําการคดัแยกขยะ และ

นําขยะในสว่นที�สามารถนําไปรีไ�เคิลไปดําเนินการตอ่ได้ 

 การทํากิจกรรมในครั �งนี �เป็นส่วนหนึ�งที�ทางบริษัท 

ต้องการจะบอกเลา่ด้วยการลงพื �นที�จริง และเป็นการปลกู�ัง

ให้กับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนกัในการทิ �งขยะและการ

บริหารจดัการขยะ ด้วยการปรับเปลี�ยนพ�ติกรรมและรับรู้ถึง

ผลกระทบที�เกิดขึ �นแก่ สงัคม ชมุชน และสิ�งแวดล้อม  
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  ถึงแม้ขวดพลาสติก �ึ�งเป็นผลิตภัณ�์หลักของ

บริษัท จะตกเป็นจําเลยสงัคม  แตห่ากผู้บริโภคสามารถมีการ

บริหารจัดการขยะที�ถูกวิธีและมีการปรับเปลี�ยนพ�ติกรรม

การทิ �งขยะได้อยา่งเหมาะสมแล้ว ขยะพลาสติกก็อาจจะไมใ่ช่

ปัญหาที�สง่ผลกระทบตอ่ชมุชน และสิ�งแวดล้อมอีกตอ่ไป  

 ในด้านของบริษัท ตระหนักและสนับสนุนให้เกิด

กิจกรรมในองค์กร ในเรื�องของการคดัแยกขยะ การทิ �งขยะ

ตามจุดที�กําหนด  โดยบริษัทจะเริ�มจากจุดเล็ก� คือ ตวัของ

พนกังาน เพื�อให้ปฏิบตัิให้เกิดความเคยชิน จนสามารถนําไป

ปฏิบตัิตอ่เนื�องในการดําเนินชีวิตประจําวนั 

 

การทาํ CSR ในเชิงธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 เป็นการผสมผสานการทํา CSR เข้ากับการดําเนิน

ธุรกิจ 

1. การคดัเลือก Supplier ด้วยความโปร่งใสและ

เป็นธรรมตอ่คูค้่า 

2. การผลิตและการจําหน่ายสนิค้าที�ไมเ่อารัดเอา

เปรียบลกูค้า  ด้วยการ ที�บริษัทพิจารณาปรับ

ลดราคาให้กับลูกค้า เมื�อราคาวตัถุดิบลดลง

อยา่งมีนยัยะ  หรือ แม้กระทั�งหากราคาวตัถดุิบ

มีการปรับตวัเพิ�มขึ �น บริษัทก็จะแจ้งให้ลูกค้า

ทราบล่วงหน้า ก่อนที�จะทําการปรับขึ �นราคา  

เพื�อให้ลกูค้ามีเวลาในการวางแผนและบริหาร 

       จดัการ 
 

 

 

 

3. การบริหารจัดการทางฝ่ายบัญชีและการเงิน มีระบบ

การตรวจสอบถ่วงดลุที�รัดกุม เพื�อสร้างความรับผิดชอบ

ตอ่เจ้าหนี �และลกูหนี � 

4. การบริหารจดัการด้านการตลาดมี  การนําเสนอสินค้า

ให้กบัลกูค้า การให้ข้อมลูเกี�ยวกบัสนิค้า คณุสมบตัิของ

สนิค้า เพื�อให้ลกูค้าได้พิจารณาและให้สามารถมองเห็น

ถึงภาพรวมได้ทั �งระบบของ Supply Chain ที�จะสามารถ

ต่อยอดและสร้างมูลค่าต่อได้  �ึ�งเป็นสิ�งสําคญัทีทาง

บริษัทมิได้มองข้าม 

 

 

 จากการที�บริษัทเล็งเห็นว่า การให้ข้อมูลที�เป็นองค์

ความรู้ใน�านะผู้ เชี�ยวชาญ ให้กบัลกูค้าจะเป็นสว่นหนึ�งที�จะ

ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในวงกว้างและสามารถต่อยอดไปได้

อย่างตอ่เนื�องและจะนํามา�ึ�งนวตักรรมใหม�่ เป็นสว่นหนึ�งที�

แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางสงัคม �ึ�งถือเป็น CSR ใน

เชิงสร้างสรรค์ อีกทั �งยงัเป็นการทํา CSR ที�ผู้มีส่วนได้เสียได้

เข้ามามีสว่นร่วมในเชิงธุรกิจ
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 บริษัทมุ่ง เ น้นให้องค�กรเป็นองค�กรที�ปราศจาก

อบุตัิเหตุจากการทํางาน  �ึ�งเป็นหนึ�งในเรื�องการบริหารความ

เสี�ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยทางบริษัทให้

ความสําคัญในเรื� องความปลอดภัยในการทํางานและได้

กําหนดให้เป็นหวัข้อของการทํา KPI หลกัของบริษัท ที�จะต้องมี

การรายงานผลในทกุเดือน  โดยทางผู้บริหารจะมีการติดตาม

และทบทวนผลการดําเนินงานด้านความปลอดภยัเป็นประจํา

ทกุเดือน 
  
        โดยในปี 2562 �ี���านมา มีการเกิดอบุติัเหต�ุากการ��างาน��ง�ั�นต�องหยดุงานเพียง 1 ราย โดยมีระยะเวลาในการปลอด

อบุติัรวม  248 วนั 

 

ทางบริษัทตระหนักในเรื�องของความปลอดภัย และการลด

อุบัติเหตุที�อาจจะเกิดขึ �นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้

เครื�องมือ เครื�องจกัร �ึ�งได้มีการแจ้งรายละเอียดและขั �นตอน

การใช้งานให้กับผู้ปฏิบตัิงานได้รับทราบ เพื�อให้ปฏิบตัิงาน

ด้วยความไมป่ระมาท 

นอกเหนือจากนี � ทางบริษัทจดั�ึกอบรมในเรื�องการ

ดบัเพลิงและการป�มพยาบาลเบื �องต้นให้กับพนักงานเป็น

ประจําทกุปี    

 

   

 
 นอกจากสภาพแวดล้อมในการทํางานที�ดีแล้ว  ทาง

บริษัท เล็งเห็นว่าสุขภาพที�ดีของพนักงานเป็นสิ�งสําคัญ  

ดงันั �นทางบริษัทกําหนดให้มีการตรวจสขุภาพประจําปีให้กบั

พนักงานทุกปี รวมถึงการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้าน

สขุภาพที�ภาครั�จัดขึ �น เช่น โครงการโรงงานสีขาว และการ

ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานประกอบการ เป็นต้น  
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การก�า��ด���บา�ค���า� อาช�วอ�ามั�ความ��อด�ั� สิ�ง�วด��อม 

บริษัทมีความหว่งใยตอ่สขุภาพ และความ 

ปลอดภยัของพนกังานรวมถึง การดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกบัผู้

มีส่วนได้เสีย  โดยยึดหลกัการทํางานให้มีความโปร่งใส  มี

จริยธรรม  และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารจึงได้กําหนด

เป็นนโยบาย ดงันี � 

  1.  ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกําหนด  

เพื�อให้ลกูค้าพงึพอใจ 

  2.  ดําเนินการรักษาคุณภาพของสิ�งแวดล้อม 

และ การป้องกนัมลพิษ ที�เกิดจากวตัถดุิบ  กระบวนการผลติ 

กิจกรรมตา่งๆ 

  3.  ป�ิบตัิตามก�หมาย และข้อกําหนดต่างๆ ที�

เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท อยา่งเคร่งครัด 

  4.  การใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธิภาพ ถือเป็นหน้าที�ของพนกังานทกุคน 

  5.  ให้การสนบัสนนุในการจดัสรรทรัพยากร ทั �ง

ในเรื� องบุคลากร  งบประมาณ  เครื� องมือ และอุปกรณ์ที�

จําเป็นใน 

   การปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ  

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ�งแวดล้อม  และสังคมให้

เพียงพอและเหมาะสม 

  6.  มีความมุ่งมั�นในการป้องกันการบาดเจ็บ  

และ การเกิดโรคจากการทํางาน  และพฒันาระบบจดัการ   

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื�อง 

                    7. นโยบายคณุภาพ  ความปลอดภยัอาชีวอนา-

มยั  สิ�งแวดล้อม และสงัคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน 

และมีสว่นได้สว่นเสยี 

                    8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม หรือ โครงการอาชีวอนามยัความปลอดภยั และ 

สภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอ

ความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางาน และวิธีการ

ทํางานให้ปลอดภยั 

  9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่าง

ต่อเนื�อง  เพื�อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดย

คํานงึถึงผลกระทบของพนกังานและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนในพื �นที�และพื �นที�

ใกล้เคียงมีงานทํา   โดยพนกังานสว่นใหญ่ของบริษัท   เป็นผู้

อาศยัอยู่ในชุมชนในพื �นที�และพื �นที�ใกล้เคียง  บริษัทตระหนกั

ดีว่า การสร้างคนด้วยการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้มี

คณุภาพชีวิตที�ดี  รวมถึงให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ  มีรายได้ 

ยอ่มจะเป็นสิ�งที�ช่วยลดปัญหาตา่งๆ ที�เกิดขึ �นในชมุชน

บริษัทเล็งเห็นว่า การที�เปิดโอกาสให้คนในชุมชน

ใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นพนกังาน (โดยผ่านการคดัเลือกตาม

เกณ�์ที�บริษัทกําหนด�  ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ�งของ

องค์กร ยอ่มจะสง่ผลดีทั �งในแง่ขององค์กรและชมุชน กลา่วคือ 

พนกังานที�มีคณุภาพชีวิตที�ดีย่อมจะทําให้มีประสิทธิภาพใน

การทํางาน   อีกทั �งในการทํางานพนกังานย่อมตระหนกัใน

เรื�องของผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม �ึ�งจะทําให้ช่วยกันดูแล

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมทั �งในองค์กรและบริเวณ

ชมุชนใกล้เคียงที�ตนอาศยัอยู่

นอกเหนือจากบคุลากรในองค์กรแล้ว บริษัทยงัเปิด

โอกาสให้สถาบนัการศกึษาสง่นกัศกึษาเข้า�ึกงาน และเยี�ยม

ชม ศกึษาดงูานในระบบงานด้านตา่งๆ ของบริษัท
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ในปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ใน

งาน mai Forum 2019              เมื�อวนัเสาร์ที� 13 กรกฎาคม 

2562 �ึ�งเป็นหนึ�งในกิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ประจําปีที�จัด

ขึ �นโดย       สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ และ  ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ  ไอ โดยกิจกรรมการจดั

งาน mai Forum 2019 นี �เ ป็นแบบอย่างของการจัดงาน

นิทรรศการที�ช่ วย

ลดโลกร้อนอย่าง

เป็นรูปธรรม  โดย

การจดังานครั �งนี �ได้

มี ก า ร ร ณ ร ง ค์ ใ ห้

ผู้ ร่วมงานเดินทาง

ม า โ ด ย ร ถ ไ ฟ ฟ้ า 

หรือ รถสาธารณะ 

เ พื� อ ล ด ก า ร ใ ช้

พลัง งานจากกา ร

เ ดิ น ท า ง  แ ล ะ ใ ช้

เทคโนโลยี ในการ

ลงทะเบยีนผา่นระบบ QR Code เพื�อช่วยลดปริมาณกระดาษ

จากการลงทะเบียน  การลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการ

ปรับอุณหภูมิของเครื�องปรับอากาศเพิ�มขึ �น  โดยทางบริษัท

เข้าร่วมออกบธูในงาน MAI FORUM เป็นประจําทกุปี   เพื�อให้

สามารถพบปะกับนักลงทุนที�สนใจ ได้สอบถามข้อมูลและ

รายละเอียดเพิ�มเติมจากทางผู้บริหารของทางบริษัท อีกทั �ง

เป็นโอกาสอันดีที�ทางบริษัทจะได้นําเสนอผลิตภัณ�์ของ

บริษัท ทั �งในแง่ของนวตักรรมและคณุประโยชน์ 

 ระบบการควบคุมภายใน  

บริษัทให้ความสาํคญักบัการมีระบบควบคมุภายใน

ที�ดี  และเป็นไปตามหลักการดูแลกํากับดูแลกิจการที�ดี

กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที�โปร่งใส ยุติธรรม 

เชื�อถือได้ และมีการถ่วงดลุอํานาจ�ึ�งสามารถตรวจสอบได้   

�ึ�งจะนําไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้ น พนักงาน คู่ค้า 

ชมุชน และผู้ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่าย 

บริษัทได้แต่งตั �งบริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์ 

จํากดั   ทําหน้าที�ตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายใน

ของบริษัทโดยบริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์ จํากัด ได้

เข้ามาตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท  �ึ�งบริษัทได้

นําผลการตรวจสอบและประเมินดงักล่าวมาปรับปรุงและ

พัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื�อง และ

เพื�อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของ

บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงกําหนดให้มีวาระการรายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน ในแตล่ะไตรมาสให้คณะกรรมการรับทราบ  อีกทั �งใน

ด้านการปฏิบัติงานมอบหมายให้ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน ทําหน้าที�ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผู้ ตรวจสอบภายใน และ ส่วนงานต่างๆภายใน

องค์กร   



 

 
102 

 

ข้อสังเกตผู้ สอบบัญชีของบริษัท เกี�ยวกับระบบ

ควบคุมภายในด้านระบบบญัชีของบริษัท  ผู้สอบบญัชีของ

บริษัท  คือ บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั  ���งเป็นผู้ตรวจสอบ

งบการเงินประจําปี 2562  ได้ให้ความเห็นในด้านเกี�ยวกับ

ระบบการควบคมุภายในด้านบญัชีว่า   ในการตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทสําหรับปีสิ �นสดุ วนัที� 31  ธันวาคม 2562  

ตามมาตร�านการสอบบัญชี เพื�อแสดงความเห็นว่างบ

การเงินนี �แสดง�านะการเงินและผลการดําเนินงานโดย

�ูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามหลักมาตร�านการ

รายงานทางการเงินหรือไม่เพียงใดนั �น  สํานกังานได้ศ�กษา

และประเมินประสิทธิภาพการควบคมุภายในด้านการบญัชี

ของบริษัท    ตามที�เห็นจําเป็นเพื�อประโยชน์ในการกําหนด

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม    

���งสํานกังาน� ไมพ่บข้อบกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัของระบบ

การควบคุมภายในด้านบัญชีที�จะมีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วนัที� 31  

ธนัวาคม 2562 

 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 1/2563 

เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2563  ���งคณะกรรมการตรวจสอบ

ทกุท่านได้เข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคมุภายในของบริษัท  ทั �ง 5 ด้าน ได้แก่ องค์กร

และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี�ยง การควบคมุการ

ปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ การสื�อสาร

ข้อมลู และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 

บริษัทมีระบบควบคุมภายในที� เพียงพอ และเหมาะสม

สอดคล้องกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 
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รายการระหว่างกัน 

สรุปรายการระหวา่งกนัที�สําคญัของบริษัท พรอดดิจิ จํากดั �มหาชน) กบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในรอบปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบในรอบปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

บุคคลท���าจม�การ�ั�แย้งทางผลประ�ย�น์ ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล ป� บั���ส� �นสุ�               
วันท�� 31 ธ.ค. 62 

ป� บั���ส� �นสุ�               
วันท�� 31 ธ.ค. 61 

1.บริษัท นํ �ามนัพืชไทย จํากดั �มหาชน) �“TVO”) ประกอบ

ธุรกิจผลติและจําหน่ายนํ �ามนัถั�วเหลืองและกากถั�ว

เหลือง 

 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมี

กรรมการร่วมกนักบับริษัท ได้แก่  

นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ ,นายวชัร  

วิทยฐานกรณ์ และ  นายวรวฒุ ิ   

ตั �งพิรุฬห์ธรรม 

บริษัทฯ จําหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ให้แก ่TVO โดยมี

นโยบายกําหนดราคาขาย และเงื�อนไขทางการค้า

ตามราคาตลาดเหมือนกบัที�บริษัทฯ จําหน่ายให้แก่

ลกูค้ารายอื�น 

สว่นลดการขายสนิค้า 

311 

 

 

- 

329 

 

 

   2 

การจําหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วเป็นธุรกรรม

ตามปกตขิองบริษัทฯ    โดยบริษัทฯ ได้จําหน่ายขวดบรรจุ

ภณัฑ์ในราคาและเงื�อนไขทางการค้าเช่นเดียวกบัที�  

บริษัทฯ จําหน่ายให้แก่ลกูค้ารายอื�น คณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักลา่วเป็นธุรกรรมตามปกติ

และมีความสมเหตสุมผล 
ลกูหนี �การค้าจากการจําหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ 

 

 

 

 

เจ้าหนี �สว่นลดการขายสนิค้า 

ยกมา              53 

เพิ�มข� �น           311 

ชําระแล้ว        310 

คงเหลือ            54 

                  - 

ยกมา                67 

เพิ�มข� �น            329 

ชําระแล้ว         343 

คงเหลือ            53 

                

2. บริษัท นํ �ามนับริโภคไทย จํากดั �“TEO”) ประกอบธรุกิจ

ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์   รําข้าวคณุภาพสงูทั �งนํ �ามนั     

รําข้าว รําสกดันํ �ามนั และผลติภณัฑ์จากรําข้าวอื�น� 

 

 

  

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมี

กรรมการร่วมกนักบับริษัท คือ นาย

ปราโมทย์ สนัตวิฒันา 

 

บริษัทฯ จําหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ให้แก ่TEO โดยมี

นโยบายกําหนดราคาขาย และเงื�อนไขทางการค้า

ตามราคาตลาดเหมือนกบัที�บริษัทฯ จําหน่ายให้แก่

ลกูค้ารายอื�น 

 

ลกูหนี �การค้าจากการจําหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ 

 

 

               30 

 

 

 

ยกมา              3 

เพิ�มข� �น           30 

ชําระแล้ว        30 

คงเหลือ            3 

              27 

 

 

 

ยกมา                  3 

เพิ�มข� �น               27 

ชําระแล้ว           27 

คงเหลือ               3              

การจําหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ดงักลา่วเป็นธุรกรรม

ตามปกตขิองบริษัทฯ    โดยบริษัทฯ ได้จําหน่ายขวดบรรจุ

ภณัฑ์ในราคาและเงื�อนไขทางการค้าเช่นเดียวกบัที�บริษัท

ฯ จําหน่ายให้แก่ลกูค้ารายอื�น  

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักลา่วเป็น

ธุรกรรมตามปกตแิละมีความสมเหตสุมผล 
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  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

             ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี �   

หนว่ย : ล้านบาท 
งบการเงิน 

ปี 2562 

งบการเงิน 

ปี 2561 

เพิ�ม(ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ 

 

รายได้จากการขาย 

รายได้อื�น 

          รวมรายได้ 

ต้นทนุขาย 

กําไรขั �นต้น 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

กําไรสทุธิ 

 

 

672.846 

3.778 

676.624 

528.483 

144.363 

20.441 

43.150 

0.282 

65.878 

 

699.983 

5.686 

705.669 

579.237 

120.746 

22.236 

31.833 

0.263 

56.806 

 

(27.137) 

(1.908) 

(29.045) 

(50.754) 

23.617 

(1.795) 

11.317 

0.019 

9.072 

 

(3.88) 

(33.56) 

(4.12) 

(8.76) 

19.56 

(8.07) 

35.55 

7.22 

15.97 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 65.878 ล้านบาท เพิ�มข� �น 9.072 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.97 เมื�อเทียบกบั ปี 

2561 ที�มีกําไรสทุธิ 56.806 ล้านบาท เนื�องจากราคาวตัถดุิบปรับตวัลดลง  รายได้จากการขายลดลงในปี 2562 อย�ท่ี� 672.846 

ล้านบาท ลดลงจํานวน 27.137 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.88 เทียบกบัปี 2561  สําหรับต้นทนุขายปี 2562 อย�่ที� 528.483 ล้าน

บาท ลดลงจากปี 2561 อย�่ที� 50.754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.76 สาเหตุสําคญัของต้นทุนขายลดลง จากราคาวัตถุดิบ

ปรับตวัลดลงตามการลดลงของราคานํ �ามนัดิบ  สง่ผลให้บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นปี 2562 อย�ท่ี� 144.363 ล้านบาท เพิ�มข� �น 23.617  

ล้านบาท หรือร้อยละ 19.56 สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2562 ลดลงจากปี 61 อย�่ที� 1.795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.07 

สาํหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ�มข� �นเมื�อเทียบกบัปี 2561 �ดยเป็นการเพิ�มข� �นจากการตั �งสาํรองหนี �ส�ญ  สาํหรับคา่ใช้จ่ายทาง

การเงินปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เลก็น้อย จํานวน 0.019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.22 จากสาเหตจุากการจ่ายคา่ธรรมเนียม

ธนาคาร 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน  

1. รายได้จากการขาย 

 เพื�อวตัถปุระสงค์ในการบริหารงาน บริษัท ได้จดักลุม่ประเภทของผลติภ�ั�์ไว้ 5 ประเภท ดงันี � 

1.1 กลุม่นํ �ามนัพืช 

1.2 กลุม่นํ �าดื�ม 

1.3 กลุม่นํ �าผลไม้ 

1.4 กลุม่เครื�องปรุงรสและอื�น � 

1.5 กลุม่พรีฟอร์ม 
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ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ กลุม่นํ �ามนัพืชลดลง 74.678ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.03 เป็น

การลดลงจากการเปลี�ยนแปลงการสั�ง�ื �อจากขวดเป็นพรีฟอร์มในบางสว่นของลกูค้ารายให�่  กลุม่นํ �าดื�มลดลง 10.906 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 10.04 เนื�องจาก บริษัทชะลอการสั�ง�ื �อลกูค้ารายให�่  เพื�อปรับลดสภาพหนี �        กลุ่มนํ �าผลไม้ลดลง 

35.546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.43  เนื�องจากลกูค้าบางรายมีการติดตั �งเครื�องเป่าขวดในสายการผลติของตนเอง  สว่นกลุม่

เครื�องปรุงรสและอื�น� เพิ�มข� �น 15.360 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 20.25 เนื�องจากมีลกูค้าเพิ�มข� �นจากกลุม่ลกูค้าเดิม และการ

ขยายฐานกลุม่ลกูค้า   ในสว่นของสินค้ากลุ่มพรีฟอร์ม ยอดขายเพิ�มข� �น 78.633 คิดเป็นร้อยละ 381.69 โดยมีกลุม่เป้าหมาย  

หลกั คือ ลกูค้ากลุม่นํ �าดื�ม และ กลุม่เครื�องปรุงรสและอื�น� โดยเ�พาะลกูค้าในกลุม่นํ �าดื�ม���งเน้นการขยายฐานลกูค้าที�เป็นกลุม่

ลกูค้ารายยอ่ย ในตา่งจงัหวดั  

2. ราย��้���น�  

        รายได้อื�นของบริษัท ปรับตวัลดลง ร้อยละ 33.56 เป็นรายได้ที�เกิดจากดอกเบี �ยรับ กําไรจากการขายทรัพย์สิน 

และเศษวสัด ุ

3. ต้นทุนขาย 

ในปี 2562 ต้นทนุขายอยูท่ี� 528.483 ล้านบาท เทียบกบั ปี 2561 อยูท่ี� 579.237 ล้านบาท  โดยต้นทนุขายของ 

บริษัท ลดลง 50.754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.76 จากการผนัผวนของราคาวตั�ดุิบในระดบัราคาที�ลดลง 

4. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ในปี 2562 มีคา่ใช้จ่ายในการขาย จํานวน 20.441 ล้านบาท ลดลง 1.795 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี 2561 ���งมี      

คา่ใช้จ่ายเทา่กบั 22.236 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.07  

5.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 43.150 ล้านบาท และเทียบกับปี 2561 มีจํานวน  31.833 ล้านบาท 

เพิ�มข� �นเทา่กบั 11.317 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 35.55 

6. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

  ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 0.282 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปี 2561 มีจํานวน  0.263 ล้านบาท เพิ�มข� �น

เทา่กบั 0.019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.22 เนื�องจากบริษัทจ่ายคา่ธรรมเนียมธนาคารที�เพิ�มข� �น 

 

 

หนว่ย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2561 
เพิ�ม(ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ 

1.1 กลุม่นํ �ามนัพืช 

1.2 กลุม่นํ �าดื�ม 

1.3 กลุม่นํ �าผลไม้ 

1.4   กลุม่เครื�องปรุงรสและอื�น � 

1.5   กลุม่พรีฟอร์ม 

 

280.470 

97.728 

104.205 

91.208 

99.235 

 

355.148 

108.634 

139.751 

75.848 

20.602 

 

(74.678) 

(10.906) 

(35.546) 

15.360 

78.633 

 

 

(21.03) 

(10.04) 

(25.43) 

20.25 

381.69 

 

รวมรายได้จากการขาย 672.846 699.983 (27.137) (27.14) 
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วิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

หนว่ย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 
เพิ�ม(ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 

375.830 

294.347 

 

385.737 

300.242 

 

(9.907) 

(5.895) 

 

(2.57) 

(1.96) 

          รวมสนิทรัพย์ 670.177 685.979 (15.802) (2.30) 

หนี �สนิ 

หนี �สนิหมนุเวียน 

หนี �สนิไมห่มนุเวียน 

 

74.762 

18.455 

 

108.738 

12.158 

 

(33.976) 

6.297 

 

(31.25) 

51.79 

          รวมหนี �สนิ 93.217 120.897 (27.680) (22.90) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

576.960 

 

565.082 

 

11.878 

 

2.10 

รวมหนี �สนิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 670.177 685.979 (15.802) (2.30) 
 

สินทรัพย์ 

  ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั �งสิ �นจํานวน 670.177 ล้านบาท ลดลง 15.802

ล้านบาท หรือร้อยละ 2.30 จากปีก่อน ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

 สนิทรัพย์หมุนเวียน ลดลง จํานวน 9.907 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.57 มีสาเหตุหลกัมาจากการ

ลดลงของลูกหนี �การค้า ลูกหนี �อื�น และสินค้าคงเหลือ  โดยมีการเพิ�มข� �นของเงินสดและราย

เทียบเทา่เงินสด 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ลดลง จํานวน 5.895 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.96 มีสาเหตหุลกัมาจากการ

ลดลงของที�ดิน อาคาร อปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น�  
 

หน� �สิน 

ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัท� มีหนี �สินรวมทั �งสิ �นจํานวน 93.217 ล้านบาท ลดลง 27.680   ล้านบาท 

หรือร้อยละ 22.90  จากปีก่อน ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

 หนี �สินหมุนเวียน ลดลง จํานวน 33.976 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.25 มีสาเหตุหลกัมาจากการ

ลดลงของเจ้าหนี �การค้า/เจ้าหนี �อื�น�/หนี �สนิหมนุเวียนอื�น และ การลดลงของภาษีเงินได้นิติบคุคล

ค้างจ่าย 

 หนี �สินไม่หมนุเวียน เพิ�มข� �นจํานวน 6.297 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.79 มีสาเหตหุลกัมาจากการ

ปรับปรุงการคํานวณสาํรองผลประโยชน์พนกังาน 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัท� มีส่วนของผ�้ �ือหุ้นของบริษัท รวมทั �งสิ �นจํานวน 576.960 ล้านบาท 

เ�ิ�มข� �น 11.878  ล้านบาท หรือร้อยละ 2.10 จากปีก่อน มีสาเหตหุลกัมาจากกําไรสะสมเ�ิ�มข� �นจากผลประกอบการ

ของปี 2562 

       สภาพคล่อง 

หนว่ย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 
เ�ิ�ม(ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม 

การดําเนินงาน 

137.671 106.832 30.839 28.87 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (48.950) (32.426) (16.524) (50.96) 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (53.649) (59.254) 5.605 9.46 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

เ�ิ�มข� �น (ลดลง) สทุธิ 

35.071 15.151 19.920 131.48 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 182.595 167.444 15.151 9.05 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 217.667 182.595 35.072 19.21 

 

ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ.สิ �นปี เทา่กบั 217.667 ล้านบาท เ�ิ�มข� �น 35.072 

ล้านบาท หรือร้อยละ 19.21 ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดําเนินงานเป็นจํานวนเงิน 137.671 ล้านบาท 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุในปี 2562 เ�ิ�มข� �น 16.524 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 53.649 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลทั �งหมด  

โดยสรุป บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เ�ิ�มข� �นในรอบปีจํานวน 35.071 ล้านบาท เมื�อรวมกบั  

เงินสดต้นปี จํานวน 182.595 ล้านบาท ทําให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือ ณ วนัสิ �นปี จํานวน 

217.667 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิท��สาํคั� 

     
หน่วย 

งบการเงนิ สาํหรับป� บั���สิ �นส�ดวนัท�� 

  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 5.03 3.55 3.50 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 4.22 2.90 3.09 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 1.50 1.02 1.06 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี �การค้า เทา่ 5.61 5.01 4.65 

ระยะเวลาเก็บหนี �เ�ลี�ย วนั 65.11 72.89 78.48 

อตัราหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 9.52 12.89 15.29 

ระยะเวลาขายสนิค้าเ�ลี�ย วนั 38.33 28.32 23.87 

อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี � เทา่ 6.48 6.06 5.58 

ระยะเวลาชําระหนี � วนั 56.29 60.18 65.44 

วงจรเงินสด วนั 44.45 41.03 36.91 

อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร      

อตัรากําไรขั �นต้น % 21.46 17.25 21.44 

อตัรากําไรสทุธิ % 8.05 8.05 11.38 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 10.04 10.04 13.21 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงาน 

     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 10.52 10.52 13.75 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 22.55 36.73 43.25 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.00 1.03 0.96 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ      

อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.16 0.21 0.20 

อตัราสว่นความสามารถ�นการจา่ยดอกเบี �ย เทา่ 301.43 272.82 265.92 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั เทา่ 1.34 1.17 0.64 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 81.97 85.55 79.83 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง � วนัสิ �นปี 2562 เทา่กบั 5.03 เทา่ เพิ�มข� �นจากปี 2561 ที� 1.48 เทา่ โดยมีอตัราสว่น

สภาพคล่องหมนุเร็ว และสภาพคลอ่งเงินสดอยู่ที� 4.22 และ 1.50 เท่าตามลําดบั โดยปี 2562 มี Cash Cycle อยู่ที� 

44.70  วัน  เพิ�มข� �นจากปี 2561 ที�มี Cash Cycle อยู่ที� 41.03 วัน และเนื�องจากเวลาในการเก็บหนี �ลูกค้าเ�ลี�ย           

ในปี 2562 อยูท่ี� 65.11 วนั ลดลงจากปี 2561 อยูท่ี� 7.78 วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

ในปี 2562 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร ได้แก่ อัตรากําไรขั �นต้น อัตรากําไรสุทธิ และ     

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นอยูท่ี� 21.46 %, 9.74 % และ11.54 % ตามลาํดบั  โดยอตัรากําไรขั �นต้นเพิ�มข� �น 4.21% สว่น

อตัรากําไรสทุธิ และ อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เทา่กบัปีก่อน 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

ในปี 2562 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์อยู่ที� 12.52 % สาเหตจุากกําไรที�ลดลง และอตัราการหมนุเวียน

สนิทรัพย์อยูท่ี� 1.00 ลดลงเมื�อเทียบกบัปี 2561 จํานวน 0.03 เทา่ สว่นอตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ถาวรปี 2562เทา่กบั 

22.55 ลดลงจากปี 2561 เทา่กบั 14.18 % เนื�องจากกําไรสทุธิเพิ�มข� �น 

นโยบายทางการเงนิ 

� สิ �นปี 2562 บริษัทมีสว่นของหนี �สิน 93.217 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น 576.960 ล้านบาท       คิด

เป็นอตัราส่วนหนี �สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.16 เท่า ลดลงจากสิ �นปี 2561 ���งอยู่ที� 0.21 เท่า โดยมีอตัราการ

จ่ายเงินปันผลในปี 2562 อยูท่ี� 81.97 % 
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                   รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และ กาํหนดค่าตอบแทน 
 
ผู้ ถือหุ้น บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน) โดย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั �งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ 

กําหนดค่าตอบแทน  �ึ�งประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และ คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทนสว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ  โดยมีองค์ประกอบ ดงันี � 

1. นางสาวพิกลุ ทกัษิณวราจาร   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 

                                                              และ กําหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

2. รองศาสตราจารย์ประยรู  บญุประเสริฐ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนดคา่ตอบแทน/ 

             ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

3. นางสาวทิพวรรณ         อทุยัสาง    กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนดคา่ตอบแทน/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

4. นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนดคา่ตอบแทน/ 

   กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน ได้ป�ิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท  �ึ�งกําหนดไว้ในก�บตัรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที� 

สรรหาบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท และ ผู้บริหารระดบัสงู รวมทั �งทําหน้าที�กําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และ ผู้บริหารระดบัสงูเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท     ในการป�ิบตัิหน้าที�ตามที�รับ

มอบหมายดงักลา่ว  ได้ดําเนินการโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดงันี � 

 การสรรหากรรมการบริษัท   กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  และผู้บริหารระดับสูง    คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  

ประสบการณ์  ความเชี�ยวชาญ  ตลอดจนคุณวุ�ิ วยัวุ�ิที�หลากหลาย และทศันคติที�ดีต่อองค์กร อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินกิจการของบริษัทตอ่ไปด้วยความยั�งยืน 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุม เพื�อพิจารณาเรื�องสําคญั

ตามขอบเขตหน้าที� ความรับผิดชอบ รวม 4 ครั �ง 

                ทั �งนี � ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 บริษัท พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน) มีจํานวนกรรมการบริษัท รวม 9 ท่าน  

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ทา่น กรรมการที�ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัท 3 ท่าน  และ กรรมการที�ดํารงตําแหน่ง

เป็นผู้บริหารบริษัท 2 ทา่น  ทั �งนี � ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน ได้จดัให้กรรมการมี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ  เพื�อทบทวนการป�ิบตัิหน้าที�ในรอบปี สําหรับหวัข้อการ

ประเมิน และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหารได้แสดงไว้ในหวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ใน

รายงานประจําปี�บบันี �  

                                                                                      วนัที� 19 กมุภาพนัธ์  2563 
                                                          ในนามของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนดคา่ตอบแทน 
 
                 

                                                                                    (นางสาวพิกลุ    ทกัษิณวราจาร) 

                                        ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กําหนดคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบต่อผู้ถอืหุ้น  

ผู้ ถือหุ้น บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย                                                      

นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ประยรู  บญุประเสริฐ   และ นางสาวพกิลุ  

ทกัษิณวราจาร เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ป�ิบตัิหน้าที�ตามขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุอยา่งสมํ�าเสมอรวม 4 ครั �ง และในปี 2563                               

ได้ประชมุอีก 1 ครั �งเมื�อวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีการพิจารณาและสอบทานเรื�องตา่ง�ที�สาํคญั ดงันี � 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2562  ร่วมกับ         

ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบบญัชี เพื�อให้มั�นใจวา่รายงานทางการเงินของบริษัท� ได้จดัทําขึ �นอยา่งถกูต้องตามที�ควร

ตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอครบถ้วนและเชื�อถือได้ พร้อมทั �งให้

ข้อสงัเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท� นอกจากนี �ได้สอบทานการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกันของบริษัท� รวมทั �งรายการที�เกี�ยวโยงกันเพื�อให้มั�นใจว่าบริษัท� ได้ดําเนินตามเงื�อนไขทางธุรกิจและ

หลกัเกณ�์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที�1/2563 วนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาเรื�องดงัตอ่ไปนี � 

 ผลการตรวจสอบภายในประจําปี 2562  ตามที�ได้มีการนําเสนอรายงานเป็นประจําในทุกไตรมาสและ

สรุปผลการตรวจสอบภายในประจําปี 2562 โดยผู้ตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารอย่างสิ �นเชิง 

โดยได้ว่าจ้าง บริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์  จํากัด เป็นผู้ดําเนินการในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของ

บริษัท    ได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคมุภายในให้เหมาะสม และมีประสทิธิผล โดยพิจารณา

จากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้ สอบบัญชี พร้อมให้ข้อแนะนํากับผู้ ตรวจสอบ เพื�อให้

เกิดผลงานที�มีประสิทธิภาพ   การติดตามและดําเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที�มี

นยัสําคัญอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้หน่วยงานต่าง�ของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและ

ป้องกนัหรือลดความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �น 

 แผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2563 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแผนการตรวจสอบภายใน เพื�อให้

สอดคล้องกบัการตรวจสอบภายในในปี 2563 รวมถึงให้เกิดการติดตามการแก้ไขจากผลการตรวจสอบใน

ประเด็นที�มีนยัสําคญัอย่างต่อเนื�องจากปีก่อน  เพื�อให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที�ทําให้การได้

ข้อมลูในการบนัทกึบญัชีที�ถกูต้องตามหลกัการบญัชี และมีสว่นช่วยในการบริหารความเสี�ยงของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี�ยง โดยกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในตรวจสอบระบบบริหารความเสี�ยงเพื�อให้มั�นใจวา่บริษัท� มีระบบงานและวิธีป�ิบตัิดีเพียงพอที�จะป้องกนัและ   

ลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น และอนมุตัิรายการ และอนมุตัิวงเงินของฝ่ายที�เกี�ยวข้องสอดคล้องกบันโยบายและอํานาจ

อนมุตัิที�กําหนดไว้ เพื�อให้มีประสทิธิภาพยิ�งขึ �นและให้เกิดความเชื�อมโยงกบัการควบคมุภายใน 
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 พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนประจําปี 2563 โดยพิจารณากระบวนการคัดเลือกว่าเป็นไปตาม

แนวทางและขั �นตอนที�คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยพิจารณาคณุสมบตัิของสาํนกังานสอบ 

บญัชีและผู้สอบบญัชี และเพื�อเพิ�มความมั�นใจในความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนด

นโยบายที�สอดคล้องกบัประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

โดยในปีที�ผา่นมา บริษัทจ่ายคา่สอบบญัชี และ คา่บริการอื�น� ให้กบั บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ���งมีรายละเอียด 

ดงันี � 

รายละเอียดคา่ใช้จา่ย 
จํานวนเงิน (บาท) 

ปี 62 

จํานวนเงิน (บาท) 

ปี 63 

งบสอบทานรายไตรมาส  405,000.00 435,000.00 

งบตรวจสอบประจําปี 525,000.00 595,000.00 

คา่บริการอื�น� - - 

����� ���� �� 930,000.00 1,030.000.00 

 การกํากับดูแลกิจการที�ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการบริหารงานตามหลกัการของการกํากับดูแลกิจการที�ดี

เพื�อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื�อมั�นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที�เกี�ยวข้องทกุ�่าย 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ในปี 2562 บริษัทฯ จดัให้มีระบบควบคมุการภายใน (Internal Control) และ

การตรวจสอบภายในที�เพียงพอ เหมาะสม รวมทั �งมีกระบวนการที�ช่วยให้ความมั�นใจวา่การป�ิบตัิงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม

ก�หมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน     

เชื�อถือได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการป�ิบตัิงานของผู้สอบบญัชีในปีที�ผ่านมาและค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื�อขออนมุตัิที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 แตง่ตั �ง  

 นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที�   4523    

นางสาวศิราภรณ์  เอื �ออนนัต์กลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที�  3844      

นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที�  5813 

แหง่ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็น ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 

 วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 (นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 
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  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

ผู้ถือหุ้นบริษัท พรอดดจิิ จาํกัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพของรายงาน

ทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลูรายการที�เกี�ยว�ยงกนั ที�มีการเปิดเผยไว้อย�างครบถ้วน เพียงพอ และ 

เหมาะสม 

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต�องบการเงิน และ ข้อมลูสารสนเทศทางการเงินที�ปราก�ในรายงานประจําปี �ดยงาน

การเงินดงักล�าวจดัทําข� �นตามาตรฐานทางบญัชี   นอกจากนี �คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน และ การ

ตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสี�ยง และ การกํากบัดแูลกิจการที�เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  เพ��อให้มั�นใจว�าข้อมลูทาง

การเงินมีความถกูต้อง  ครบถ้วน และเพียงพอจะรักษาไว้���งทรัพย์สนิของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว�า ระบบการควบคุมภายใน และ รายงานทางการเงินสําหรับปี สิ �นสุดวันที� 31 

ธนัวาคม 2562  มีความถกูต้องครบถ้วน  เหมาะสม และ เช��อถ�อได้ 

 

                                                                                                        วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

 ในนามคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

   (รองศาสตราจารย์ประยรู    บญุประเสริฐ) 

  ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัท พรอดดิจิ จํากดั (มหาชน) 
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