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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1   วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยม 
วิสัยทัศน ์Vision 

ดว้ยวิสยัทศันท์ี่มุ่งไปขา้งหนา้อย่างไม่หยดุยัง้ เพราะเราเชื่อมั่นว่า “คน” คือพลงัส าคญัของทุกธุรกิจที่เราท า 
เป้าหมายสงูสดุของเรา คือท าใหช้ีวิตของผูค้น มีความมั่นคงและยั่งยืน พีพี ไพรม์ จึงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการพฒันาชีวิตผูค้น และสงัคม ผ่านการสรา้งสรรคน์วตักรรมที่หลากหลาย ดว้ยการเลือกลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง
กบัความยั่งยืน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใหผ้ลตอบแทนที่มั่นคง และมีศกัยภาพในการเติบโตสงูในอนาคต 
 
พันธกิจ Mission  

1. มุ่งเนน้ก าไรและกระแสเงินสดสงูสดุจากการด าเนินงาน 
2. เสรมิสรา้งธุรกิจใหม้ีการเติบโตอย่างมั่นคง 
3. พฒันาระบบและกระบวนการท างาน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. พฒันาทรพัยากรบคุคลใหม้ีความรู ้ความสามารถในการท างานเพิ่มมากขึน้  มีความคิดเชิงสรา้งสรรค ์ 
5. รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและสรา้งความพึงพอใจแก่ลกูคา้ และคู่คา้ที่มีต่อบรษิัท 
6. รบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษัท ภายใตห้ลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันน าไปสู่การ

พฒันาที่ยั่งยืน 
 

ค่านิยม  Corporate Value 
“คณุภาพตอ้งมาก่อน ทกุขัน้ตอนเราใส่ใจ” 

1. คณุธรรมและจรยิธรรม (Integrity) 
ยึดมั่นหลกัธรรมาภิบาล มีความซื่อสตัย ์สจุรติ ยึดถือในประโยชนส่์วนรวมมากกว่าประโยชนส่์วนตน 

2. ระเบียบวินยั (Discipline) 
มีวินยัและยึดมั่นในหนา้ที่ มุ่งมั่นในการใฝ่หาเรียนรู ้ 

3. การใส่ใจในคณุภาพและบรกิาร  (Quality) 
ทุ่มเทในการท างานอย่างมืออาชีพ เพื่อรกัษาระดบัมาตรฐาน สรา้งความพึงพอใจแก่ผูท้ี่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจ 

4. ความคิดรเิริ่ม ปรบัปรุงและพฒันา (Improvement) 
มุ่งสรา้งสรรคผ์ลงาน และพฒันางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวตักรรมใหม่ๆ และผลงานท่ีเป็นเลิศ 

5. การมีส่วนรว่มในการท างาน (Engagement)       
การเสียสละเพื่อส่วนรวม รูจ้กัการท างานรว่มกนัเป็นทีม เพื่อสรา้งสรรคผ์ลงาน  



  บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  2 
 

ภาพรวมธุรกิจ 

 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตามแนวยุทธศาสตรใ์นการด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร FOOD-FARM-FUTURE 
กล่าวคือด าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวน์ า้และสตัวเ์ลีย้ง (FOOD) โดยแบ่งเป็น 2 สายงาน
หลกั คือ 

1. สายการผลิตอาหารกุง้ (Shrimp Feed)   
2. สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสตัวเ์ลีย้ง (PET Food)  
บริษัทบริหารจดัการฟารม์เพื่อเป็นศนูยว์ิจยัส าหรบัการทดสอบและพฒันาอาหารสตัวน์ า้ นอกจากนีบ้ริษัท

ไดด้  าเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่สรา้งผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนตลอดไปในอนาคต (FUTURE)  
บริษัท ไทยลกัซ ์ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 11 มิถุนายน 2530 ดว้ยทุน              จด
ทะเบียน 20 ลา้นบาท เริ่มแรกมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจน าเขา้อาหารสตัวน์ า้เพื่อจ าหน่าย และยงัด าเนินการ
เพาะเลีย้งกุ้งกุลาด าเพื่อจ าหน่าย ต่อมาบริษัทไดข้ยายธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารกุง้และอาหารปลาเพื่อจ าหน่าย 
ปัจจุบนัไม่ไดเ้พาะเลีย้งกุง้กุลาด าแลว้  ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทไดพ้ฒันาในผลิตภณัฑต์่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
จนในปี 2558  ไดม้ีการลงนามสญัญารบัจา้งผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้ง  (PET Food) เพื่อใชก้ าลงัการผลิตที่มีอยู่ใหเ้ต็ม
ประสิทธิภาพ และปลายปี 2558 คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติอนุมตัิใหล้งทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้
พิภพท่ีเมืองเบปป ุประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเริ่มทยอยรบัรูร้ายไดจ้ากการจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) ตัง้แต่กลางปี 
2559  

เดิมบรษิัทมีโรงงานผลิตอาหารกุง้และอาหารปลาเพียงแห่งเดียวคือ โรงงานสมทุรสงคราม ต่อมาในปี 2542  
บริษัทไดม้ีการขยายกิจการโดยการเปิดโรงงานแห่งใหม่ในจงัหวดัเพชรบุรี เริ่มแรกไดห้ยุดสายการผลิตอาหารกุง้ใน
โรงงานสมุทรสงคราม และเปล่ียนฐานการผลิตอาหารกุ้งมายังโรงงานเพชรบุรี ต่อมาในปี 2547 จึงได้หยุด
สายการผลิตอาหารปลาในโรงงานสมทุรสงครามและไดเ้พิ่มสายการผลิตอาหารปลาในโรงงานเพชรบุรีแทน จึงท าให้
โรงงานสมทุรสงครามไม่มีการผลิตสินคา้ใดๆ และใหบ้รษิัท ไทยลกัซ ์ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากัด (ชื่อเดิม บรษิัท เอส เอ็ม พี 
ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากัด) ซึ่งขณะนั้นเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งบริษัทใหเ้ช่าพืน้ที่บางส่วนผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารส าเรจ็รูปแช่แข็ง ซึ่งปัจจบุนัเปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอรว์ิส จ ากดั ต่อมาใน
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ปี 2558 บริษัทไดม้ีพิธีเปิดโรงงานผลิตอาหารสตัวน์ า้แห่งใหม่ที่จงัหวดัสงขลา เพื่อรองรบัการผลิตอาหารสตัวน์ า้ และ 
อาหารสตัวเ์ลีย้ง เพื่อรองรบักลุ่มลกูคา้ภาคใตแ้ละประเทศเพื่อนบา้น 

เมื่อปี 2542 บริษัทไดเ้ข้าร่วมลงทุนธุรกิจอาหารแปรรูปกุง้แช่เยือกแข็ง โดยการลงทุนเริ่มแรก 10 % ใน
บริษัท ไทยลักซ ์ฟู้ด โปรดักส ์จ ากัด หรือ “ไทยลกัซฟ์ู้ด” (ชื่อเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส ์จ ากัด)  ปัจจุบันได้
เปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอรว์ิส จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปกุง้แช่เยอืก
แข็งส่งออกและอาหารส าเรจ็รูปแช่แข็ง (Ready meal) 

 และในปี 2557 เพิ่มการลงทุนเป็น 97.79 % และเปล่ียนชื่อจากบรษิัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากัด เป็น 
บริษัท ไทยลกัซ ์ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากัด ต่อมาในปี 2558 มีการปรบัสดัส่วนการถือหุ้น ท าใหบ้รษิัทถือหุน้รอ้ยละ 55 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระ  ส่วนบริษัท นิปปอน แพ็ค  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ “นิปปอน” เขา้ถือหุน้ใน
อตัราส่วนรอ้ยละ 45 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้   

หลังจากนัน้ไดจ้ดัตัง้บริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอรป์อเรชั่น จ ากัด  เพื่อรองรบัการ
บริหารจดัการธุรกิจรา้นอาหาร A & W  โดยบริษัท ไทยลักซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 45 และ
บริษัทนิปปอน แพ็ค จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 55   ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559  บริษัทเห็นว่าธุรกิจอาหารมี
การแข่งขันสูงและบริษัทไม่มีความช านาญดา้นนี ้ บริษัทจึงจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่มีใน บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด 
เซอรว์ิส จ ากัด และบรษิัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอรป์อเรชั่น จ ากัด ใหก้ับบรษิัท นิปปอน แพ็ค จ ากดั (มหาชน) เพื่อมุ่งมั่น
ต่อธุรกิจอาหารสตัวแ์ละธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนต่อไป 

 ในปี 2552 บริษัทไดม้ีการลงทุนในบริษัท ทีลักซ ์โกลบอล บิสซิเนส จ ากัด  (ชื่อเดิมบริษัท ไทย ดีมีเทอร ์
จ ากดั หรือ “ไทยดี”) สดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100 ด าเนินธุรกิจในลกัษณะการซือ้มาจ าหน่ายไป เพื่อเป็นรายไดเ้สริม
ใหแ้ก่บริษัท  โดยเริ่มจากการจ าหน่ายวตัถุดิบดา้นการเกษตรท่ีใชส้ าหรบัผลิตอาหารสตัวใ์หก้บัผูผ้ลิตอาหารสตัวร์าย
ย่อยรวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีอ  านาจต่อรองดา้นราคากบัผูข้ายวตัถดุิบ   

ปลายปี 2558 บรษิัทมีนโยบายลงทนุในธุรกิจพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยการซือ้กิจการ
บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (PPSN) นิติบุคคลสัญชาติญ่ีปุ่ น ซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นใตพ้ิภพจ านวน 4 ยูนิต      
ในปี 2559 บริษัทไดซ้ือ้กิจการบริษัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากัด (SUMO) นิติบุคคลสญัชาติญ่ีปุ่ น ซึ่งจะด าเนินการผลิต
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ จ านวน 8 ยนูิต ต่อมาบรษิัทไดม้ีการจดัโครงสรา้งภายในใหม่ท าใหบ้รษิัท พีพีเอส
เอ็น จ ากัด (PPSN) มีโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นใตพ้ิภพจ านวน 3 ยูนิต โดยสามารถรบัรูร้ายไดแ้ลว้จ านวน 3 ยูนิ
ตและบริษัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากัด (SUMO) มีโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ จ านวน 9 ยูนิต โดยสามารถรบัรู ้
รายไดแ้ลว้จ านวน 1 ยนูิต 

นอกจากนีบ้รษิัทไดร้ว่มทุนกบับรษิัท เซโตอจูิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั  (Setouchi)  ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญใน
การด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ จดัตัง้นิติบคุคลใหม่ ชื่อ บรษิัท เอ็มลกัซ ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (M-
LUXE) นิติบุคคลสัญชาติญ่ีปุ่ น โดยมีบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (PPSN Company Limited หรือ “PPSN”)  ถือหุ้น 
บรษิัท เอ็มลกัซ ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั รอ้ยละ 25 : บรษิัท เซโตอจูิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั  ถือหุน้ บรษิัท เอ็มลกัซ ์เอ็น
เนอรย์ี่ จ ากดั  รอ้ยละ 75 ของทนุจดทะเบียน 10 ลา้นเยน   โดยบรษิัท เอ็มลกัซ ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั จดัตัง้ขึน้เพื่อพฒันา
ที่ดินใหม้ีสาธารณูปโภคพรอ้มน าออกจ าหน่ายใหก้บันกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพต่อไป 
ปัจจุบนัไดจ้ดัโครงสรา้งการถือหุน้ใหม่โดยให ้บรษิัท ทีลกัซ ์พาวเวอร ์จ ากัด (Tluxe Power Company Limited หรือ 
“TLP”) ถือหุน้แทนบรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั (PPSN) ในอตัราส่วนเท่าเดิม 
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ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนซือ้โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานความรอ้นใต้พิภพที่
ด  าเนินงานแลว้อีกหนึ่งแห่ง ภายใตบ้รษิัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร ์จ ากดั (SNS POWER)  

และเดือนสิงหาคมได้อนุมัติการลงทุนในบริษัท Fino  Binary Power Plant Limited Liability Company 
(FINO) (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ  จ านวน 2 โครงการ  และในเดือน
กันยายนได้เข้าอนุมัติการลงทุนใน  4 บริษัท ได้แก่ Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 
Liaison Company(BEPPU) (นิติบุคคลสัญชาติ ญ่ี ปุ่ น ) , NIS Binary Power Plant Limited Liability Company 
(NIS) (นิติบุคคลสัญชาติญ่ีปุ่ น), Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company (DUAL) 
(นิติบุคคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) และ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company (LENA) (นิติบุคคลสญัชาติ
ญ่ีปุ่ น) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงาน รวมมีโรงไฟฟ้าความรอ้นใตพ้ิภพทั้งหมดจ านวน 8 โครงการ ท าให้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 บรษิัทมีโรงไฟฟ้าความรอ้นใตพ้ิภพ จ านวน 23 โครงการ สามารถรบัรูร้ายไดแ้ลว้จ านวน  15 โครงการ   
 ต่อมำเมื่อวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 8/2561 ไดม้ีมติอนมุตัิให้
บรษิัทฯ จ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ดงักล่ำวซึ่งตัง้อยู่ที่ โออำซำทซึรู
มิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรำคำซื ้อขำยประมำณ 320 ลำ้นเยน ต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 
91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมลูค่ำรวมทั้งสิน้ไม่ต  ่ำกว่ำ 4,800 ลำ้นเยน หรือ 1,375.69 ลำ้นบำท (อำ้งอิง
จำกอัตรำแลกเปล่ียนที่ 28.6602 บำท ต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2561) 
ใหแ้ก่ Relocation Group  ซึ่งเป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่ น (“ผูซ้ือ้”) โดยบริษัทฯ พิจำรณำ
จ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำในรูปแบบกำรจ ำหน่ำยหุน้ในบรษิัทย่อยของบรษิัทฯซึ่งเป็นเจำ้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ หรือ
โดยกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ โดยบริษัทไดเ้ขำ้ท ำขอ้ตกลงเบือ้งตน้ และรบัเงินมดัจ ำจ ำนวน 200 
ลำ้นเยนในวนัท่ี 21 มิถนุำยน 2561 

 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 Relocation Group ไดโ้อนสิทธ์ิและภำระผูกพันตำมขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ( 
Memorandum of Understanding MOU ) ในกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 15 
โรง ให ้Beppu Forest Power Co.,Ltd. และในวันที่ 11 เมษำยน 2562 บริษัทไดร้บัเงินมัดจ ำจ ำนวน 400 ลำ้นเยน 
จำก Beppu Forest Power Co., Ltd 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2562 มีมติใหจ้ดัส่งหนังสือแจง้ให ้
Beppu Forest Power., Ltd ช ำระเงินส่วนที่เหลืออีกจ ำนวน 4.200 ลำ้นเยน ให้แก่บริษัทภำยในวันที่ 31 มกรำคม 
2563 หำก Beppu Forest Power.,Ltd เพิกเฉยไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือ ใหบ้รษิัทใชสิ้ทธ์ิยกเลิกสญัญำและยึดเงินมดั
จ ำทัง้จ ำนวน 600 ลำ้นเยน พรอ้มทัง้ใหร้ีบเรง่หำผูส้นใจลงทนุรำยอื่นต่อไป 

นอกจากนี ้บริษัทไดร้บัรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งผูส้อบบญัชีว่าไม่สามารถ

หาหลกัฐานการสอบบัญชีใหเ้ป็นที่พอใจเก่ียวกับผลผูกพันของสัญญาขายโรงไฟฟ้าฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562 

เนื่องจากผลผูกพนัจากการท าสญัญาขายโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ นมีความไม่แน่นอนและ

ยงัไม่เป็นท่ีสิน้สดุ 

 รายละเอียดของสญัญาขายโรงไฟฟ้าฉบบัลงวนัที่ 5 เมษายน 2562 ประกอบไปดว้ยสญัญา 2 ฉบบั โดยมี
เนือ้หาแต่ละฉบบัดงันี ้
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1) สญัญาฉบบัท่ี 1 ระบวุา่คู่สญัญา 4 ฝ่าย ประกอบดว้ย Beppu Forest Power Co., Ltd. (Beppu)  
(“ผูซ้ือ้”) กบั PPSN Co., Ltd. (PPSN) Lena Station No. 1 (Lena)(“ผูข้าย”) และบรษิัท (“บรษิัทแม่”)  
โดยเนือ้หาของสญัญาเก่ียวกบัการซือ้ขายโรงไฟฟ้าจ านวน 4 ยนูิต ซึ่งเป็นของ PPSN 2 ยนูิต และ Lena  
2 ยนูิต ใหก้บั Beppu ในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน รวม 800 ลา้นเยน โดยที่ Beppu จะจ่ายเงิน 400 ลา้นเยน 
ภายใน 2 สปัดาห ์และกรรมสิทธ์ิของโรงไฟฟ้าทัง้ 4 ยนูิต จะถกูโอนไปให ้Beppu ทนัที เงนิส่วนที่เหลืออีก 400 ลา้น
เยน Beppu จะจ่ายให ้PPSN ภายใน 1 ปี  

2) สญัญาฉบบัที่ 2 ระบุถึงคู่สญัญา 2 ฝ่าย ประกอบดว้ย Beppu กับ PPSN โดยเนือ้หาสญัญาเก่ียวกับการให้
สิทธิ Beppu บอกเลิกสญัญาการขายโรงไฟฟ้าขา้งตน้ได ้หากคณะกรรมการบริษัทไม่อนุมัติการขาย
โรงไฟฟ้าดงักล่าว  

 จากการสอบสวนบุคคลที่เก่ียวข้อง บริษัทไดข้้อสรุปเบือ้งตน้ว่า นางโยโกะ กันโดะ กรรมการของ PPSN 
ในขณะนั้น ได้ปฏิเสธว่าไม่ไดเ้ข้าท าสัญญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า (สัญญาฉบับที่  1) และสัญญาให้สิทธิ Beppu เลิก
สัญญาฉบับที่ 1 (สัญญาฉบับที่ 2) กับ Beppu และไม่ไดเ้ป็นผูป้ระทับตราบริษัท PPSN ในสัญญาฉบับที่ 1 และ
สญัญาฉบบัท่ี 2 

หมายเหต ุ

(1) นายทาคาชิ นชิิดะ เคยเป็นกรรมการ และผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทในประเทศญีป่ ุ่ น และมีหนา้ทีเ่ก็บรกัษาตราส าคญั
ของกลุ่มบริษัทในประเทศญีป่ ุ่ น (แต่ไม่เคยเป็นกรรมการของ Lena Station No. 1) 

(2) Lena Station No. 1 และบริษัท ไม่ไดร่้วมลงนามในสญัญาฉบบัที ่1 
(3) คณ ะกรรมการบ ริษั ท ไม่ท ราบถึ งก ารท าสัญ ญ าฉบับ ที่  1 แล ะไม่ เค ย ให้สัต ยาบั น การท าสัญ ญ า 

ฉบบัที ่1 

จากเหตกุารณด์งักล่าวส่งผลใหบ้รษิัทไดร้บัความเสียหาย บรษิัทจงึไดด้  าเนินการ ดงันี ้

(1) มีค าสั่งใหท้ าหนังสือตักเตือนนางโยโกะ กันโดะ กรรมการของ PPSN และใหน้างโยโกะ กันโดะท ารายงาน
สรุปว่า PPSN ไดม้ีการท านิติกรรม หรือสัญญาอื่นใดนอกเหนือจากสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 4 ยูนิตหรือไม่ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ทั้งนี ้จากการสอบสวนบริษัทพบว่าในช่วง
ระยะเวลาที่นางโยโกะ กันโดะ ด ารงต าแหน่งกรรมการ ( 5 เมษายน 2562 – 23 ธันวาคม 2562) PPSN และ 
LENA station No.1 ไม่มีการท าสญัญาอื่นใด  

(2) แจง้ Beppu ใหเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 15 ยนูิต และช าระหนีท้ี่เหลืออีก 4,200 ลา้นเยน ภายในวนัท่ี 31 
มกราคม 2563 หากไม่ช าระบรษิัทจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาและยึดเงินมดัจ าทัง้จ านวน 

(3) แต่งตัง้  MOMO-O, MATSUO & NUMBA (MMN) ที่ปรกึษากฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อด าเนินการดา้น
กฎหมาย 

(4) แต่งตั้ง Pro Legal & I.P. Co., Ltd (Pro Legal) ที่ปรึกษากฎหมายในประเทศไทย เพื่อให้ค าปรึกษา และช่วย
ประสานงานกบัที่ปรกึษากฎหมายและทนายความในประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจาก Pro Legal มีการติดต่องานกบัประเทศ
ญ่ีปุ่ นเป็นประจ า จึงมีความเขา้ใจในระบบกฎหมาย ขัน้ตอนปฏิบัติ และสามารถส่ือสาร และใชภ้าษาญ่ีปุ่ นไดเ้ป็น
อย่างดี 
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นอกจำกนัน้ในกำรประชมุครัง้ที่ 8/2561 วนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 นีค้ณะกรรมกำรบรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิให้
บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) เข้ำท ำธุรกรรมกำรร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พำรท์เนอรส์ จ ำกัด (“ริช พำรท์
เนอรส์”) บริษัทที่จัดตั้งขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่ น (หรือบริษัทย่อยของริช พำรท์เนอรส์) ในโครงกำร
อสังหำริมทรพัย ์ภำยใตโ้ครงกำรชื่อ Riverside Tower (“โครงกำรรเิวอรไ์ซด”์) ตัง้อยู่ที่เมืองดำนงั ประเทศเวียดนำม 
ซึ่งพัฒนำภำยใตบ้ริษัทเจำ้ของโครงกำรชื่อ บริษัท ซัน ฟรอนเทียร ์อินเวสทเ์ม้นท ์จ ำกัด บริษัท ที่จัดตัง้ขึน้ภำยใต้
กฎหมำยของประเทศเวียดนำมและ เมื่อวนัที่ 21 สิงหำคม 2561 บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ในประเทศ
สิงคโปร ์ภำยใตช้ื่อ P PRIME SINGAPORE PTE. LTD. ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 ในบริษัทดงักล่ำว เพื่อเขำ้ท ำ
ธุรกรรมกำรลงทุนในโครงกำรรเิวอรไ์ซด ์กบับรษิัทย่อยของรชิ พำรท์เนอรส์ ในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวนัที่ 25 มิถนุำยน 
2561 ไดจ้่ำยช ำระเงินมัดจ ำจ ำนวน 210 ลำ้นเยน และจะช ำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่ำงๆ 
ตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำรว่มทนุ ส ำเรจ็ครบถว้น 

ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  15/2562 เมื่อวันที่  30 กรกฎำคม 2562 มีมติให้บริษัทออก
หนงัสือยกเลิกกำรลงทุนดงักล่ำว และขอรบัเงินมดัจ ำคืน เนื่องจำกกำรพฒันำโครงกำรมีควำมล่ำชำ้เกินกว่ำที่ไดต้ก
ลงกัน ประกอบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำวสงูขึน้ เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 บรษิัทไดร้บัเงินมดั
จ ำดงักล่ำวคืนจ ำนวน 171 ลำ้นเยน จำกบริษัท ริชพำรท์เนอรส์ จ ำกัด ปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่ำงกำรติดตำมทวงถำม
อย่ำงใกลช้ิด และจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเพื่อเรียกช ำระเงินคืน 

บรษิัทไดเ้ริ่มลงทนุในโครงกำรไฟฟ้ำพลงังำนลม ณ เมืองอำโอโมร ิตัง้แต่ปี 2560 โดยกำรจดัตัง้บรษิัทใหม่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นรวมทัง้สิน้ 7 ยนูิต มลูค่ำ 232 ลำ้นเยน ซึ่งปัจจบุนัโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม จ ำนวน 7 โครงกำร สำมำรถรบัรู ้
รำยไดจ้ำกกำรขำยไดแ้ลว้ ต่อมำในเดือนมกรำคม ปี 2561  บรษิัทไดม้ีมติใหล้งทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 
ณ เมืองอำโอโมร ิประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่ม จ ำนวน 20 โครงกำร 

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่  1/2561 วันที่  16 กรกฎำคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนกำรปรับ
โครงสรำ้งกิจกำร ทัง้นีใ้หบ้ริษัท จดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ(บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด) 
เพื่อรับโอนกิจกำรผลิตอำหำรสัตว์น ำ้และสัตวเ์ลีย้ง โดยกำรรบัโอนกิจกำรบำงส่วน (Partial Business Transfer: 
PBT) ซึ่งไดแ้ก่ กิจกำรผลิตอำหำรสตัวน์ ำ้ ไดแ้ก่ สำยกำรผลิตอำหำรกุง้ และอำหำรปลำ และกำรผลิตอำหำรสตัวเ์ลีย้ง 
(FOOD) ทรพัยสิ์นและหนีสิ้นทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งและที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว สญัญำ ใบอนุญำตและบตัร
ส่งเสรมิกำรลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบคุลำกรที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่ำวทัง้หมด โดยไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้
บริษัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที่ 18 กนัยำยน 2561 จ ำนวน 1 ลำ้น
บำท (หุน้สำมญั 100,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ10 บำท) โดยบรษิัท ถือหุน้จ ำนวน 99,997 หุน้ หรือรอ้ยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียน 

ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่  1/2562 วนัที่ 8 กมุภำพนัธ ์2562 ของบรษิัทไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส้ ์
( ประเทศไทย ) จ ำกัด มีมติอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมรำยละเอียดของกำรรบัโอนกิจกำรผลิตอำหำรสตัวน์ ำ้จำกบริษัท 
พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบดว้ยทรพัยสิ์น หนีสิ้น ใบอนุญำตประกอบกิจกำร และพนักงำนทั้งหมดที่
เก่ียวขอ้งกบักิจกำรผลิตอำหำรสตัวด์งักล่ำว โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (วนัโอนกิจกำร) โดยก ำหนดมลูค่ำ
กำรโอนกิจกำรตำมมลูค่ำบญัชี ( Book Value ) ตำมหลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรบำงส่วน 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 22/2562 เมื่อวนัที่ 23 ธันวำคม 2562 ไดม้ีมติรบัทรำบควำมคืบหนำ้กำรโอน
กิจกำรบำงส่วนว่ำ บรษิัทไดร้บัแจง้จำกกรมสรรพำกรเก่ียวกับภำษีที่จะไดร้บัยกเวน้จำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนของ



  บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท พบว่ำไม่ไดป้ฎิบตัิตำมระเบียบเกณฑใ์นกำรยื่นขอยกเวน้ภำษีในกำรโอนกิจกำรบำงส่วน ซึ่งปัจจุบนับรษิัทอยู่
ระหว่ำงหำขอ้เท็จจรงิเพื่อหำรือกบักรมสรรพำกรต่อไป 
 

ทัง้นีต้ลอดระยะเวลาการด าเนินงานธรุกิจอาหารสตัวน์ า้ บรษิัทฯ ไดพ้ฒันากระบวนการการผลิตสินคา้อย่าง
สม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใช ้ปัจจบุนับรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดงันี ้

1. การรบัรองระบบมาตรฐานการบริหารจดัการ  ISO 9001:2015 จากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั  

2. การรบัรองระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015   จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิ
ฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. การรบัรองระบบหลกัเกณฑท์ี่ดีในการผลิตอาหารสัตว ์Good Manufacturing Practice (GMP)  จาก
กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

4. การรบัรองระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุม Hazard Analysis Critical Control 
Points (HACCP) จากกรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

5. การรบัรองระบบมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร Q Mark  
6. การรบัรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  โดยเป็นการรบัรองมาตรฐานสากลซึ่งประเมินความสามารถทาง
วิชาการของหอ้งปฏิบตักิาร 

7. ไดร้บัรองมาตรฐานการผลิตที่ดีปลอดภัยและสอดคลอ้งต่อหลักศาสนาอิสลาม (HALAL) ณ โรงงาน
สงขลา จากส านกักรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  

8. ระบบการจดัการพลงังาน Energy management system   ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (พพ.) 

9. ไดก้ารรบัรองมาตรฐานและแนวปฏิบตัิของการปฏิบตัิที่ดีในการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ Best  Aquaculture 
Practices Certification (BAP)   ข อ ง โรง งาน ผ ลิ ต อ าห า รกุ้ ง  จ าก   ACC ห รือ  Aquaculture 
Certification Council, Inc คือ องคก์รอิสระของประเทศ สหรฐัอเมรกิา 

บริษัทนับเป็นบริษัทผูผ้ลิตอาหารสตัวน์ า้รายแรกที่มีระบบ GMP และ HACCP ก่อนที่รฐับาลจะประกาศใหปี้ 2547 
เป็นปีแห่งอาหารปลอดภยั จึงนบัไดว้่าบรษิัทฯ เป็นหนึ่งในผูน้  าทางดา้นธุรกิจอาหารเลีย้งสตัวน์ า้ของไทย  

ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
2530 ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่  11 มิถุนายน เพื่อประกอบธุรกิจการน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง                        

จากประเทศไตห้วนั และด าเนินการเพาะเลีย้งกุง้กลุาด า 
2532 สรา้งโรงงานผลิตอาหารสตัวน์ า้และโรงงานแปรรูปกุง้แช่เยือกแข็งที่จงัหวดัสมทุรสงคราม 
2533 เริ่มด าเนินการผลิตอาหารกุง้เพื่อขายภายในประเทศและผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งเพื่อการ

ส่งออก โดยการลดการน าเขา้อาหารสตัวน์ า้ 
2536 เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาขึน้ และไดร้ับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีประจ าปี 2536 สาขา

ประเภทธุรกิจส่งออกสินคา้เกษตรอตุสาหกรรม 
2537 ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ในเดือนกุมภาพันธเ์พื่อเสนอขายหุน้สามัญ



  บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
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เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป  และในเดือนกันยายน ได้รับอนุญาตให้น าหุ้นสามัญเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2541 บริษัท ได้ระงับการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ภายในประเทศ 

2542 เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตวน์ า้แห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี และยา้ยฐานการผลิตอาหารกุ้ง
ทัง้หมดไปยงัโรงงานใหม่ และมีการลงทุนโดยเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 10 ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด 
โปรดักส ์จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง เพื่อจัด
จ าหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

2544 บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9002 จากสถาบัน UKAS ประเทศ
องักฤษ 
โดยเป็นโรงงานผลิตและจ าหน่ายอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่ไดร้บัการรบัรองระบบ
คณุภาพ ISO9002  

2546 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2000 จากสถาบัน UKAS 
ประเทศอังกฤษ และโรงงานอาหารกุง้ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ 
HACCP จากกรมปศุสัตว ์ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตอาหารกุง้แห่งแรกของประเทศไทยที่ไดร้บั
การรบัรองทัง้ 2 ระบบ และยงัไดร้บัการรบัรองเครื่องหมาย Q Mark จากกรมปศสุตัวอ์ีกดว้ย 

2547 ขยายก าลังการผลิตอาหารปลา โดยสรา้งโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ในพืน้ที่โรงงาน
จงัหวดัเพชรบุรี และเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส ์จ ากัด อีกรอ้ย
ละ 11.43   บรษิัท จึงถือหุน้ใน บรษิัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากดั เป็นรอ้ยละ 21.43 

2548 ด าเนินการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทจากหุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้
ละ 1 บาท และด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทซึ่งจะออกและเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม กรรมการและพนกังาน
ของบรษิัท 

2550 โรงงานอาหารปลาแห่งใหม่ในพืน้ที่โรงงานจงัหวดัเพชรบุรี ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบ
การผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว ์จึงท าให้บริษัท ไดร้ับการรบัรองมาตรฐาน
ระบบการผลิตสมบรูณท์ัง้ระบบ  

2551 หยุดการผลิตอาหารปลาในเขตโรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อย้ายฐานการผลิตมา
โรงงานเพชรบรุี 

2552 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 และบริษัทได้ท าการ
เปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตราสัญลักษณ์
บรษิัทใหม่แสดงถึงกา้วต่อกา้วสู่ความส าเรจ็สงูสดุ ใส่ใจสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2554  ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม กรรมการและพนักงานของ
บรษิัท เพื่อรองรบัการออก Taiwan Depositary Receipts : TDRs  

 เริ่มประกอบธุรกิจเพาะเลีย้งสตัวน์ า้  
 บริษัทไดร้บัรางวลับริษัทจดทะเบียนดา้นผลการด าเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company 
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Performance Awards) และผูบ้รหิารสงูสดุยงัไดร้บัรางวลัผูบ้ริหารสงูสดุดีเด่น เพื่อเขา้ชิง
รางวัลผูบ้ริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดขึน้
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส ์จ ากัด  จ ากัด อีกรอ้ยละ 
74.97  บรษิัท จึงถือหุน้ในบรษิัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากดั เป็นรอ้ยละ 96.43  จึงได้
เปล่ียนสถานะของบรษิัทดงักล่าวจากบรษิัทรว่มเป็นบรษิัทย่อย 

2555 บริษัทไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) )  จากสถาบัน  
ยไูนเต็ด รีจีสตรา้ ออฟ ซีสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

2556  ลงทนุในบรษิัท ไทยดีมีเทอร ์จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เพื่อจ าหน่ายวตัถดุิบที่ใชใ้นการ
ผลิตอาหารสตัว ์

 เปิดศนูยว์ิจยัและพฒันาอาหารสตัวน์ า้ ในจงัหวดัสมทุรสงคราม เพื่อใชเ้ป็นหน่วยงานใน
การวิจยัและพฒันาอาหารและสายพนัธุส์ตัวน์ า้เศรษฐกิจ  

2557  มีการเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากัด  เป็นรอ้ยละ 97.79 
และด าเนินการเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท ไทยลักซ ์ฟู้ด โปรดักส ์จ ากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท 
เอ็นพีพี ฟู้ด เซอรว์ิส จ ากดั)  

 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005  จากกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  โดยมี
ขอบข่ายของการรบัรองโปรตีนและไขมัน เพื่อสรา้งความเชื่อถือในผลการทดสอบของ
หอ้งปฏิบตัิการของบรษิัท 

2558  แต่งตัง้พลอากาศเอกพิธพร กล่ินเฟ่ือง เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท 
 ในเดือนกรกฎาคมไดเ้ปิดโรงงานผลิตอาหารสตัวแ์ห่งใหม่ที่จงัหวดัสงขลา 
 ในเดือนสิงหาคมได้ลงนามสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลีย้ง (PET Food) ร่วมกับ 
บรษิัท นทูรกิซ ์จ ากดั (มหาชน)  

 แต่งตัง้นายกิติพฒัน ์ชลวฒุิ เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 ปรบัสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท ไทยลกัซ ์ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากัด (ปัจจุบนัคือ บริษัท เอ็นพีพี 
ฟู้ด เซอรว์ิส จ ากัด)  เป็นบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 55 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 45 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ 

 จดัตัง้บรษิัทรว่มแห่งใหม่ในนามบรษิัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอรป์อเรชั่น จ ากัด เพื่อรองรบัการ
บริหารจัดการธุรกิจรา้นอาหาร A&W  โดยบริษัทถือหุน้ในอัตรารอ้ยละ 45 และ บริษัท 
นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช าระแลว้ 

 ปลายเดือนธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนใน
โครงการพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ ซึ่งคาดการณว์่าจะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นปี 2559 

2559  เดือนกมุภาพนัธบ์ริษัทลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด (มหาชน) 
(“ACAP”) มลูค่าเงินลงทุนรวมทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 280 ลา้นบาท   และบริษัทท าสญัญา
จองพืน้ท่ีเพื่อเช่าพืน้ท่ีในโครงการพีเพิล พารค์ อ่อนนชุ ซึ่งเป็นอาคารโฮมออฟฟิศ จ านวน 
8 หอ้งมีก าหนดระยะเช่า 18 ปีเพื่อต่อยอดธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้ง ใหเ้ป็น PET CENTER 
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หรือ ศนูยบ์รกิารดา้นสตัวเ์ลีย้งครบวงจรส าหรบัคนรกัสตัว ์(ปัจจบุนัโครงการพีเพิลพารค์ 
อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง โดยบรษิัทจะเริ่มจ่ายค่าเช่าเมื่อเขา้ครอบครองพืน้ท่ีเช่า) 
 เดือนกุมภาพนัธ ์จดัตัง้บริษัท ทีลกัซ ์พาวเวอร ์จ ากัด นิติบุคคลสญัชาติไทย บริษัทถือหุน้
ในอตัรารอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน  ทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

 เดือนเมษายน จดัตัง้บริษัท ทีลักซ ์อินเวสเมนต ์จ ากัด นิติบุคคลสญัชาติเมอรร์ิเชียส ทุน
จดทะเบียน 10,000 ดอลลารส์หรฐั โดยบรษิัท ทีลกัซพ์าวเวอร ์จ ากดั ถือหุน้ในอตัรารอ้ย
ละ 100 และ จดัตัง้บริษัท ทีลกัซ ์โฮลดิง้ จ ากัด นิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง ทุนจดทะเบียน 
10,000 ดอลลารส์หรฐั โดยบริษัททีลักซ ์อินเวสเมนต ์จ ากัด ถือหุน้ในอัตรารอ้ยละ 100 
เพื่อรองรบัการลงทนุในธุรกิจพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ   

 เดือนพฤษภาคม บริษัทซือ้กิจการ (โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นใตพ้ิภพ 4 ยูนิต) จาก
บรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั (PPSN) นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น  

 เดือนมิถุนายน โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพของ PPSN จ านวน 2 ยูนิต สามารถ
จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย(์COD) และ บริษัทไดซ้ือ้กิจการจากบริษัท ซูโม่ พาวเวอร ์
จ ากัด (SUMO) นิติบุคคลสัญชาติญ่ีปุ่ น ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นใต้พิภพ
จ านวน 8 ยูนิต   และบริษัทลงนามในบันทึกขอ้ตกลงใหม่ที่เก่ียวขอ้งกับการรบัจา้งผลิต
อาหารสตัวเ์ลีย้ง (PET Food) รว่มกบั บรษิัท นทูรกิซ ์จ ากดั (มหาชน)       

 เดือนกรกฎาคม  บริษัทจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นทั้งหมดในบริษัทไทยลักซฟ์ู้ด โปรดักส ์จ ากัด 
และในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอปอเรชั่น จ ากัด ให้แก่ บริษัทนิปปอน  แพ็ค  (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 เดือนสิงหาคมบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ บริษัท เซโตอูจิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ากดั  (Setouchi) ผ่านบรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั (PPSN) โดยการจดัตัง้นิติบคุคลใหม่ ชื่อ 
บริษัท เอ็มลักซ ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (M-LUXE) นิติบุคคลสัญชาติญ่ีปุ่ น โดยมี บริษัท พีพี
เอสเอ็น จ ากัด (PPSN) ถือหุน้บริษัท เอ็มลักซ ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (M-LUXE) รอ้ยละ 25 : 
บริษัท เซโตอูจิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด  ถือหุน้บริษัท เอ็มลกัซ ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (M-
LUXE ) รอ้ยละ 75 ของทนุจดทะเบียน 10 ลา้นเยน         

 ปลายปี บรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั (PPSN)  ไดจ้ดัตัง้บรษิัท โอโตเมยามา จ ากดั (ซึ่งถือหุน้ 
100% โดย บรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั ) ส่วน บรษิัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากัด จดัตัง้บรษิัท เอส 
พาวเวอร ์จ ากดั และ บรษิัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร ์จ ากดั (ซึ่งถือหุน้ 100% โดยบรษิัท ซูโม่ 
พาวเวอร ์จ ากดั) เพื่อด าเนินการขอใบอนญุาตและบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่  

2560  เดือนมกราคม คณุอาภรณ ์เสนียป์ระกรณไ์กร ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ 
 เดือนมีนาคม บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ ณ เมืองเปบป ุ
จังหวัดโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 1 โครงการ ภายใตบ้ริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร ์
จ ากดั (SNS POWER) 

 เดือนกุมภาพันธ์ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอโมริ (Aomori) 
ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 5 โครงการ  

 เดือนมีนาคม ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ณ เมืองอาโอโมร ิ(Aomori) ประเทศ
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ญ่ีปุ่ น จ านวน 1 โครงการ  
 เดือนเมษายน มีมติแต่งตัง้ ดร.พงศร์กัษ์ จินดาสมบัติเจริญ และพันต ารวจโทเธียรรตัน ์
วิเชียรสรรค ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 เดือนพฤษภาคม ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการและด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยแต่งตัง้
พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน 

 เดือนกรกฎาคม คณุภทัชรดา ศรีอินทราวานิช ลาออกจากต าแหน่งผูอ้  านวยการสายบญัชี
และการเงินและแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกัเลขานกุารบริษัทแทน และได้
แต่งตัง้คณุสวุิทย ์วรรณะศิรสิขุ เขา้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสายบญัชีและการเงินแทน  

 เดือนกรกฎาคม ออกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 260.5 ลา้นบาท 
 เดือนสิงหาคม คุณกิติพัฒน์ ชลวุฒิ  ลาออกจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , 
กรรมการบรษิัท, กรรมการบรหิารและกรรมการบรษิัทย่อยทัง้หมด โดยแต่งตัง้พลเอกเชาว
ฤทธ์ิ ประภาจิตร ์รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิารแทน และแต่งตัง้คณุสวุิทย ์วรรณะศิริ
สขุ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อยทัง้หมด
แทนคณุกิติพฒัน ์ชลวฒุิ 

 เดือนสิงหาคม บริษัทเขา้ท าสัญญาซือ้ขายหุน้และมีอ านาจควบคุมบริษัท Fino  Binary 
Power Plant Limited Liability Company (FINO) (นิ ติ บุ คคลสัญ ชาติ ญ่ี ปุ่ น ) ซึ่ งมี
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ  จ านวน 2 โครงการ   

 เดือนกนัยายนบรษิัทเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และมีอ านาจควบคมุบรษิัท 4 บรษิัท ดงันี ้
- Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company จ านวน 2 
โครงการ 
    -NIS Binary Power Plant Limited Liability Company จ านวน 2 โครงการ 
-Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company จ านวน 2 โครงการ 
    -Lena Power Station No.1 Limited Liability Company จ านวน 2 โครงการ  
 เดือนกันยายน พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์ลาออกจากต าแหน่งรองประธานกรรมการ
บริษัท แต่ยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยแต่งตัง้ดร.พงศร์กัษ์ จินดาสมบัติเจริญ เขา้
ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทแทน และแต่งตัง้พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์
เขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 เดือนตุลาคม ลงทุนเขา้ซือ้บริษัท พี กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (P Green Energy Co.,Ltd.) 
(ซึ่งเป็นบรษิัทสญัชาติญ่ีปุ่ นและจดัตัง้ขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น) 

 เดือนพฤศจิกายน ไดช้ าระคืนหุน้กู ้จ านวนทัง้สิน้ 500 ลา้นบาท(ไม่รวมดอกเบีย้)  (อา้งถึง
เมื่อวนัท่ี 18 ก.พ. 59 ออกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 500 ลา้นบาท) 

 เดือนธันวาคม ไดม้ีมติอนุมตัิให้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ ณ 
เมืองเปบป ุจงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น อีกจ านวน 9 โครงการ  

2561  เดือนมกราคม ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอโมริ (Aomori) 
ประเทศญ่ีปุ่ น  จ านวน 20 โครงการ 
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 เดือนมีนาคม จดัตัง้ บริษัท ออริจิน จ ากดั โดยบริษัท ทีลกัซ ์พาวเวอร ์จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ถือหุ้นในอัตรารอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพื่อจัดโครงสรา้งทางภาษีส าหรบัการ
ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

 เดือนพฤษภาคม  
- ไดม้ีมติอนมุตัิจ  าหน่ายโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ จ านวน 15 โครงการ 
- ร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรพัยท์ี่ประเทศเวียดนาม  กับบริษัท ริช พารท์เนอร ์

จ ากดั ภายใตโ้ครงการชื่อ “ โครงการรเิวอรไ์ซด ์” 
- ไดช้ าระคืนหุน้กูพ้รอ้มดอกเบีย้จ านวน 386.2 ลา้นบาท 

 เดือนมิถุนายน คุณพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ลาออกจากต าแหน่งรองประธาน
กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการลงทุน และ
กรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ โดยแต่งตั้งพลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์เข้าด ารงต าแหน่งรอง
ประธานกรรมการบรษิัท , ประธานคณะกรรมการการลงทนุ แทน 

 เดือนกรกฎาคม  
- ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหโ้อนกิจการบางส่วน (Partial Business Tranfer : PBT) ดา้น

ธุรกิจผลิตอาหารสัตวไ์ปบริษัทย่อยที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ (ชื่อบริษัท ไทยลักซ ์เอ็นเตอร์
ไพรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

- ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 4 ต่อ 1  

จ านวนไม่เกิน 140,762,672 บาท 
- ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติออกและเสนอขายและจดัสรร หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่และ

ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมูลค่าการเสนอ
ขายไม่เกิน 980,000,000 บาท 

- ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ เหลือ 563,050,687.-บาท 
- ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท เป็น 843,813,359.-บาท 

 เดือนสิงหาคม คุณณสุ จันทรส์ม เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (รว่ม), กรรมการลงทนุ 

 เดือนกนัยายน  
- คุณสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร, 

กรรมการบรษิัทย่อยทัง้หมดและผูอ้  านวยการสายบญัชีและการเงิน  โดยแต่งตัง้คณุณ
ส ุจนัทรส์ม เขา้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสายบญัชีและการเงิน แทน 

- เปล่ียนชื่อบริษัทจากเดิม บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) เปล่ียนใหม่
เป็น บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) , แกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อย่อหลกัทรพัย ์, แกไ้ข
เปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ ์(Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
การเปล่ียนชื่อบรษิัท 

- จดัตัง้ บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั นิติบคุคลสญัชาติไทย โดย
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บรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
(ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ  เพื่อรบัโอนกิจการบางส่วนของบรษิัท 

2562  เดือนมกราคม 
-     คุณณสุ จันทรส์ม ลาออกจากต าแหน่งผู้อ  านวยการสายบัญชีและการเงิน, กรรมการ
บริษัท, กรรมการบริหารและกรรมการ  บริษัทย่อยทั้งหมดและผูอ้  านวยการสายบัญชีและ
การเงิน  
-     ออกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 207.6 ลา้นบาท 
 เดือนมิถนุายน 
-     ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัรา 2 ต่อ 1  จ านวนไม่เกิน 281,525,344 บาท 
-     ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท
ฯรุน่ท่ี 4 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัรา 3 ต่อ 1  จ านวนไม่เกิน 
281,525,344 บาท 
-     ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ เหลือ 563,050,687.-บาท 
-     ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท เป็น 1,126,101,375.-บาท 
 เดือนกรกฎาคม 
-    คณุสธีุ ตนัติวณิชชานนท ์เขา้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสายบญัชีและการเงิน, กรรมการ
บรษิัท, กรรมการบรหิาร,    
 -    คุณสุธี ตันติวณิชชานนท์ ลาออกจากต าแหน่งผู้อ  านวยการสายบัญชีและการเงิน ,
กรรมการบรษิัท, กรรมการบรหิาร,    
 -   ไดม้ีมติอนุมตัิยกเลิกลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัยท์ี่ประเทศเวียดนาม กับบรษิัท ริช 
พารท์เนอร ์จ ากดั ในโครงการชื่อ “ โครงการรเิวอรไ์ซด ์”  
 -    ไดม้ีมติอนมุตัิใหต้ัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   เดือนสิงหาคม 
-    ไดช้ าระคืนหุน้กูจ้  านวน 134 ลา้นบาท 
- พลอากาศเอกพิธพร กล่ินเฟ่ือง ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท โดยแต่งตัง้

คณุปรนิ ชนนัทรานนท ์เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท แทน 
- พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์ลาออกจากต าแหน่ง รองประธานกรรมการบรษิัท, ประธาน

กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแต่งตั้งคุณวรุณ อัตถากร เข้าด ารง
ต าแหน่ง แทน 

- คุณนที ชวนสนิท ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตัง้คุณบุญจริง ชล
วิโรจน ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน 

- คณุธีระ กิติจารุรตัน ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท, กรรมการบรหิาร 
- คุณประวีณ ดีขจรเดช เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร, ผูอ้  านวยการสายบัญชีและ

การเงิน และกรรมการในบรษิัทย่อย 
 เดือนกนัยายน 
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-     ไดม้ีมติยกเลิกคณะกรรมการการลงทนุ 
-     จดัประชุมผูถื้อหุน้กูรุ้่น Tluxe198A ในวนัที่ 2 กันยายน 2562 เพื่อแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิ
ใหข้ยายระยะเวลาครบก าหนดหุน้กูจ้ากเดิมที่ครบก าหนด 2 สิงหาคม 2562 เป็นครบก าหนด 
2 กรกฎาคม 2563 
 เดือนพฤศจิกายน 
-     จดัประชุมผูถื้อหุน้กูรุ้่น Tluxe205A ในวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแกไ้ขขอ้ก าหนด
สิทธิใหใ้นการน าหุน้ Tluxe Power เขา้เป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.  
3.  
4.  

 
 

100% 

100% 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
PP PRIME Public Company Limited 

(PPPM) 

บริษัท ทีลกัซ ์พาวเวอร ์จ ากดั  
Tluxe Power Company Limited  

(บริษัทย่อย)  
(TLP) 

Tluxe Investments Limited  
(นิติบคุคลสญัชาติ Mauritius) (บริษัทย่อย)  

(TLI) 

100% 100% 

Geothermal Power A Co.,Ltd.  
(นิติบคุคลสญัชาติ Hong Kong) 

(GEO A) 
 

Tluxe Holdings Limited  
(นิติบคุคลสญัชาติ Hong Kong)  

(TLH) 

 

100% 

Geothermal Power B Co.,Ltd. 
(นิติบคุคลสญัชาติ Hong Kong) 

(GEO B) 
 

100% 100% 

Beppu Tsurumi 
Onsen  

Geothermal 
Power Station 

No.1 
 Liaison 

Company 
(นิติบคุคลสญัชาติ

ญ่ีปุ่ น) 
(BEPPU) 

100% 100% 
Dual Energy 

Binary - Power 
Plant No.1 Limited 
Liability Company 
(นิติบคุคลสญัชาติ

ญ่ีปุ่ น) 
(DUAL) 

PPSN Co.,Ltd. 
(นิติบคุคลสญัชำติ

ญ่ีปุ่ น) 
(PPSN) 

NIS Binary Power 
Plant Limited 

Liability 
Company 

(นิติบคุคลสญัชาติ
ญ่ีปุ่ น) 
(NIS) 

100% 100% 100% 100% 
Fino  Binary 
Power Plant 

Limited Liability 
Company 

(นิติบคุคลสญัชาติ
ญ่ีปุ่ น) 
(FINO) 

Lena Power 
Station No.1 

Limited Liability 
Company  

(นิติบคุคลสญัชาติ
ญ่ีปุ่ น) 
(LENA) 

P Green Energy  
Co., Ltd. 

(นิติบคุคลสญัชาติ
ญ่ีปุ่ น) 

(P Green) 
 

SUMO POWER  
Co.,Ltd.  
(นิติบคุคล

สญัชาติญ่ีปุ่ น)  
(SUMO)  

SNS POWER  
Co.,Ltd. 

(นิติบคุคลสญัชาติ
ญ่ีปุ่ น) 
(SNS) 

100% 

100% 

S-POWER  
Co.,Ltd. 

(นิติบคุคลสญัชาติ
ญ่ีปุ่ น) 

(S-Power) 

Otomeyama 
Co.,Ltd. 

(นิติบคุคลสญัชาติ
ญ่ีปุ่ น) 

(Otomeya) 

100% 

บริษัท ทีลกัซ ์โกลบอล บิสซิเนส จ ากดั  
Tluxe Global Business Company Limited  

(บริษัทย่อย)  
(TGB) 

 

100% 

บริษัท เอ็มลกัซ ์
เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั 
(นิติบคุคลสญัชาติ

ญ่ีปุ่ น) 
(M-LUXE) 

25% 

บริษัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
Thai Luxe Enterprise (Thailand) Company Limited 

(บริษัทย่อย)  
(TLUXE) 

Origin Power Investment Company Limited  
(นิติบคุคลสญัชาติ Mauritius) (บริษัทย่อย)  

(OPI) 

P PRIME SINGAPORE PTE. LTD. 
(นิติบคุคลสญัชาติ Singapore)  

(บริษัทย่อย)  
(PPMS) 

100% 100% 

100% 

Wind Power A Co.,Ltd. 
(นิติบคุคลสญัชาติ Hong Kong) 

100% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  
โครงสร้างรายได้  

รำยได ้
2560 2561 2562 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท %  
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรสตัว ์ 1,790.73 95.48% 1,984.35 93.44% 2,047.89 95.99% 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรแปรรูปแช่แข็ง - - - - - - 

รำยไดจ้ำกฟำรม์เพำะเลีย้ง - - - - - - 

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ 31.60 1.68% 76.63 3.61% 71.27 3.34% 

อื่นๆ - - - - 0.26 0.01% 

รวมรายได้จากการขาย 1,822.33 97.16% 2,060.98 97.15% 2,119.42 99.34% 

ดอกเบีย้รบั 26.20 1.40% 8.74 0.41% 1.75 0.08% 

ก ำไรจำกเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 4.82 0.26% 1.60 0.08% - - 

โอนกลบัค่ำเผ่ือดอ้ยค่ำทรพัยสิ์น - - 4.53 0.21% 0.21 0.01% 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบ.ย่อย - - - - - - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบ.รว่ม - - - - - - 

รำยไดอ้ื่น 22.17 1.18% 47.72 2.25% 12.08 0.57% 

รวมรายได้ 1,875.52 100.00% 2,123.57 100.00% 2,133.46 100.00% 

 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

• FOOD 
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์

ธุรกิจผลิตอำหำรสัตวแ์บ่งออกเป็น 2 ส่วนงำนหลัก คือ ส่วนงำนสำยผลิตอำหำรกุง้ และส่วนงำนสำยผลิต
อำหำรปลำและอำหำรสตัวเ์ลีย้ง  ปัจจบุนัโรงงำนผลิตตัง้อยู่ที่จงัหวดัเพชรบรุี  โดยเป็นโรงงำนที่มีกำรผลิตแบบครบวงจร 
เริ่มตัง้แต่กำรจดัหำวัตถุดิบ กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย โดยมีก ำลังกำรผลิตอำหำรกุง้ 80,400 ตนัต่อปี และก ำลงัผลิต
อำหำรปลำและอำหำรสตัวเ์ลีย้ง 61,000 ตนัต่อปี โดยในแต่ละสำยกำรผลิตประกอบดว้ย ฝ่ำยผลิตอำหำรกุง้ ฝ่ำยผลิต
อำหำรปลำ และอำหำรสตัวเ์ลีย้ง บรษิัทแยกสำยกำรผลิตตำมผลิตภณัฑข์องตนเอง รวมถึงกำรเก็บวตัถุดิบแยกจำกกัน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรผลิตและกำรจัดเก็บวัตถุดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์  ส่วนกำรบริหำรงำนอื่นๆมี
ส่วนกลำงสนบัสนนุในดำ้นต่ำงๆ เช่น ฝ่ำยขำยและฝ่ำยธุรกำรกำรตลำด ฝ่ำยจดัซือ้ และฝ่ำยประกนัคณุภำพ เป็นตน้ 

อำหำรสัตวจ์ะถูกผลิตในรูปแบบอำหำรส ำเร็จรูปชนิดเม็ด โดยน ำเอำผลิตผลทำงกำรเกษตร ไดแ้ก่ ปลำป่น 
แป้งสำลี และกำกถั่วเหลือง เป็นตน้ มำผลิตโดยมีกำรควบคุมสูตรอำหำรและกำรผลิตทุกขั้นตอนดว้ยเครื่องจักรที่
ทนัสมยั เพื่อใหไ้ดอ้ำหำรสตัวท์ี่มีคณุภำพสม ่ำเสมอและไดม้ำตรฐำนตำมที่ก ำหนด  

ทัง้นี ้บรษิัทมีศนูยว์ิจยัและพฒันำอำหำรสตัวน์ ำ้ที่จงัหวดัสมทุรสงครำม เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในดำ้นกำร
วิจยัและพฒันำผลิตภณัฑอ์ำหำรสตัวน์ ำ้ ในกำรตอบรบักับเทคโนโลยีทำงดำ้นอำหำรที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลำ พรอ้ม
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พัฒนำสูตรอำหำรให้สัตวน์ ำ้มีอัตรำกำรเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) สูง และมีอัตรำกำรแลกเนือ้ (FCR) ต ่ำ (FCR คือ 
อตัรำของประสิทธิภำพในกำรใชอ้ำหำรในปรมิำณต ่ำ เพื่อเปลี่ยนใหเ้ป็นน ำ้หนกัตวัของสตัวน์ ำ้ไดด้ียิ่งขึน้)   

บริษัทไดต้ัง้โรงงำนผลิตอำหำรสตัวแ์ห่งใหม่ที่จงัหวดัสงขลำ และเริ่มเปิดด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร
สัตว ์ตั้งแต่ช่วงไตรมำส 2 ของปี 2558   โดยมีก ำลังผลิตอำหำรกุ้งที่ 60,000 ตันต่อปี และก ำลังผลิตอำหำรปลำที่ 
72,000 ตนัต่อปี ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรผลิตอำหำรเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของตลำดในเขตภำคใต ้และประเทศมำเลเซีย 

การบริหารก าลังการผลิต 
บริษัทฯ มีโรงงำนผลิตอำหำรสัตว ์2 แห่ง  ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลำ โดยวำงแผนกำรผลิตให้

สำมำรถรองรบัยอดกำรผลิตและตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อไม่ใหเ้กิดสภำพก ำลงักำรผลิต
ที่เกิน หรือ ต ่ำกว่ำก ำลงักำรผลิตที่มีอยู่ และบริหำรกำรรบัค ำสั่งซือ้ที่ เพิ่มขึน้หรือลดลง ใหส้อดคลอ้งและเหมำะสมกับ
ก ำลงักำรผลิตที่มีอยู่ในปัจจบุนั   

ผลิตภณัฑอ์ำหำรสตัว ์แบง่เป็น 
1) ผลิตภณัฑอ์ำหำรกุง้มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.  อำหำรกุง้กลุำด ำ ภำยใตต้รำสินคำ้ ไทยลกัซโ์กลด ์ ไทยลกัซ ์  ลคักี ้ สปีด  
2. อำหำรกุง้ขำว แวนนำไม ภำยใตต้รำสินคำ้  แวนน่ำ ไทยลกัซ ์เวิรค์ 
3.  อำหำรสมทบกุง้ ภำยใตต้รำสินคำ้ ไทยลกัซ ์โปรชอ้ยส ์

2) ผลิตภณัฑอ์ำหำรปลำมี 6 ประเภท และรวมถึงผลิตภณัฑอ์ำหำรกบ 1 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. อำหำรปลำดกุ ภำยใตต้รำสินคำ้ ไทยลกัซ ์ ลคักี ้ เวิรค์  สปีด  และโปรชอ้ยส ์
2. อำหำรปลำนิล ภำยใตต้รำสินคำ้ สปีด ไทยลกัซ ์ และสปีด พลสั 
3. อำหำรปลำกินพชื ภำยใตต้รำสินคำ้ ไทยลกัซ ์และ เวิรค์ 
4. อำหำรปลำกะพง ภำยใตต้รำสินคำ้ ไทยลกัซ ์
5. อำหำรปลำสลิด ภำยใตต้รำสินคำ้ ไทยลกัซ ์
6. อำหำรกบ ภำยใตต้รำสินคำ้ ไทยลกัซ ์ 

3) ผลิตภณัฑอ์ำหำรสตัวเ์ลีย้ง ท่ีรบัจำ้งผลิตไดแ้ก่ อำหำรสนุขั   อำหำรแมว  อำหำรปลำสวยงำม   

• FARM 
การเพาะเลีย้งสัตวน์ ้าเพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 

แนวคิดในกำรด ำเนินกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ำ้นั้น มุ่งเน้นดำ้นงำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยกำรน ำ
วิชำกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆมำปรบัใช้ เพื่อหำวิธีป้องกันโรคระบำดที่เกิดขึน้ในสัตวน์ ำ้  เนน้กำรเลีย้งแบบเทคโนโลยี 
ชีวภำพ (Biotechnology Farming) หลีกเล่ียงกำรใชย้ำและสำรเคมี เพื่อกำรเลีย้งสตัวน์ ำ้ที่ยั่งยืน รวมทัง้กำรวำงระบบ
ป้องกนั กำรปนเป้ือนของเชือ้โรคชนิดต่ำงๆ และสตัวพ์ำหะที่ก่อใหเ้กิดกำรปนเป้ือนของเชือ้โรคที่จะท ำใหเ้กิดผลเสียหำย
ต่อกำรผลิต (Bio-security) เพื่อเป็นฟำรม์ตวัอย่ำงใหแ้ก่เกษตรกรที่สนใจ    

ปัจจุบนัมีพืน้ที่ในกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ำ้ โดยปรบัปรุงฟำรม์เลีย้งสตัวน์ ำ้ของบรษิัท ณ ต ำบลคลองโคน จงัหวดั
สมุทรสงครำม บนเนือ้ที่กว่ำ 240 ไร่  โดยใช้พืน้ที่ส  ำหรบัเลีย้งสัตวน์ ำ้เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
โดยรวมประมำณ 72 ไร ่  เพื่อพฒันำระบบกำรเลีย้งและระบบมำตรฐำนสำกล ในกำรรองรบัควำมตอ้งกำรบรโิภคเนือ้
ปลำเพื่อสขุภำพท่ีดีเพิ่มขึน้ในปัจจบุนั ภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรฟำรม์ที่ดีและมีประสิทธิภำพ 



  บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  18 
 

การส่งเสริมการลงทุน 
บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน)) ไดร้บัสิทธิพิเศษ

ทำงภำษีตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน โดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมบัตร
ส่งเสรมิดงัรำยละเอียดดงันี ้

บตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 2091 (2)/2554 เมื่อวนัที่ 31 สิงหำคม 2554 ส ำหรบักำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร                    
สตัวน์ ำ้ ภำยใตเ้งื่อนไขที่ก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล ส ำหรบัก ำไร
สทุธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดร้บักำรส่งเสรมิเป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเริ่มมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
นัน้ (วนัที่ 1 มิถุนำยน 2555) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดน้ิติบุคคลที่ไดร้บัยกเวน้จะตอ้งไม่เกินมลูค่ำเงินลงทนุ ซึ่งไม่รวมค่ำ
ที่ดินและทุนหมนุเวียน โดยไดร้บัลดหย่อนอำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตัิและไดร้บั
ยกเว้นภำษีเงินไดส้ ำหรบัเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรที่ไดร้ับส่งเสริมกำรลงทุนตลอด
ระยะเวลำที่ไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 

นอกจำกนี ้บริษัทฯไดร้บัสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรบับัตร
ส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2556 และบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 
เมื่อวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ ์2558 ส ำหรบักำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัวน์ ำ้ ภำยใตเ้งื่อนไขที่ก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษ
ดังกล่ำวรวมถึงกำรไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธิที่ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริม                       
เป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ส ำหรับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  1856 
(2)/2556 ยังไม่มีรำยได้ และส ำหรับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่  1131 (2)/2558 เริ่มมีรำยได้เมื่อวันที่  30 เมษำยน 
2558) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดน้ิติบุคคลที่ไดร้บัยกเวน้จะตอ้งไม่เกินมลูค่ำเงินลงทุนซึ่งไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมนุเวียน
และไดร้บัลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรบัเครื่องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติและไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินได้
ส ำหรบัเงินปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ซึ่งจำ่ยจำกก ำไรของกิจกำรท่ีไดร้บัส่งเสรมิกำรลงทุนตลอดระยะเวลำที่ไดร้บัยกเวน้
ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลและไดร้บัอนญุำตใหห้กัเงินลงทนุในกำรติดตัง้ หรือก่อสรำ้งส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรอ้ยละ 25 ของ
เงินลงทนุนอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ 

• FUTURE  
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ  

ตำมที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้บริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ น มี
โครงสรำ้งกำรลงทุนโดยสำมำรถรบัสิทธิประโยชนต์ำมอนุสัญญำภำษีซอ้น  ซึ่งกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมรอ้นใตพ้ิภพ (FUTURE) ท ำใหบ้รษิัทฯ จดัตัง้ TLUXE POWER ขึน้ในประเทศไทย เพื่อด ำเนินธุรกิจพลงังำน และ
จดัโครงสรำ้งให ้TLUXE POWER ถือหุน้ใน บริษัท ทีลกัซ ์อินเวสเมนท ์จ ำกัด (บริษัทย่อย) “TLUXE INVESTMENTS” 
(นิติบุคคลสญัชำติเมอรร์ิเชียส)  และ TLUXE INVESTMENTS ถือหุน้ ในบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ที่ประเทศฮ่องกง จ ำนวน 3 
บรษิัท ไดแ้ก่ บรษิัท ทีลกัซ ์โฮลดิง้ จ ำกดั (บรษิัทย่อย) “TLUXE HOLDING”, บรษิัท Geothermal Power A Company 
Limited (บริษัทย่อย) “GEO A” และ บริษัท Geothermal Power B Company Limited (บริษัทย่อย) “GEO B” (นิติ
บุคคลสัญชำติฮ่องกง) เพื่อถือหุน้ในบริษัทที่ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น ที่
เมืองเบปป ุจงัหวดัโออิตะ 

หลังจำกด ำเนินกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจในกำรร่วมพัฒนำ
ที่ดินเปล่ำที่เมืองเบบป ุจงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อเสนอขำยใหก้ับผูส้นใจท ำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ
จึงไดร้่วมทุนกับบริษัท เซโตอูจิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกัด  (Setouchi) ซึ่งเป็นเจำ้ของที่ดินบริเวณดังกล่ำว จดัตัง้นิติ
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บุคคลใหม่ชื่อ M-LUXE ENERGY Co, Ltd (“M-LUXE”) โดยใหบ้ริษัทย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ นชื่อ PPSN ถือหุน้รอ้ยละ 25 
และบรษิัท Setouchi ถือหุน้รอ้ยละ 75  ของทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นเยน และบรษิัทฯ ไดจ้่ำยเงินลงทุนเพื่อพฒันำที่ดิน
ประมำณ 8 แปลง จ ำนวน 200 ลำ้นเยน  ในรูปแบบเงินให้กูย้ืมและคิดดอกเบีย้ในอัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี ซึ่ง
ก ำหนดจำกตน้ทนุของเงินลงทนุของบรษิัทในขณะนัน้ และ เปรียบเทียบกบัดอกเบีย้เงินกูข้องสถำบนักำรเงินในประเทศ
ญ่ีปุ่ น อย่ำงก็ตำมปัจจุบันได้จัดโครงสรำ้งกำรถือหุ้นใหม่โดยให้ บริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร ์จ ำกัด (Tluxe Power 
Company Limited หรือ “TLP”) ถือหุน้แทนบรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ำกดั (PPSN) ในอตัรำส่วนเท่ำเดิม 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 

บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) เขำ้ร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พำรท์เนอรส์ จ ำกัด หรือ Rich Partners Co., Ltd 
(“ริช พำรท์ เนอรส์”) บริษัทที่จัดตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่ น (หรือบริษัทย่อยของริช พำรท์เนอรส์) ในโครงกำร
อสังหำริมทรพัยป์ระเภทผสมผสำน (Mixed Use) ภำยใตโ้ครงกำรชื่อ อำคำรริเวอรไ์ซด ์หรือ Riverside Tower (“โครงกำรริ
เวอรไ์ซด”์) ตัง้อยู่ที่เมืองดำนัง ประเทศเวียดนำม โดยโครงกำรดังกล่ำวพัฒนำภำยใต ้บริษัทเจำ้ของโครงกำรชื่อบริษัท ซัน 
ฟรอนเทียร ์อินเวสทเ์ม้นท ์จ ำกัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร ์อินเวสทเ์ม้นท”์) ซึ่งเป็นบริษัท
จดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศเวียดนำม และเพื่อผลปรโยชนท์ำงดำ้นภำษี เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2561 บริษัทฯ ได้
จัดตัง้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศสิงคโปร ์ภำยใตช้ื่อ P PRIME SINGAPORE PTE. LTD. ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นรอ้ยละ 
100 ในบริษัทดังกล่ำว เพื่อเข้ำท ำธุรกรรมกำรลงทุนในโครงกำรริเวอรไ์ซด ์กับบริษัทย่อยของริช พำรท์เนอรส์ ในประเทศ
สิงคโปร  ์และเมื่อวันที่  30 กรกฎำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่  15/2562 ได้มีมติให้ยกเลิกกำรลงทุน 
เนื่องจำกกำรพฒันำโครงกำรมีควำมล่ำชำ้เกินกว่ำที่ไดต้กลงกนั ประกอบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำวสงูขึน้ 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
ลักษณะลูกคำ้และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของบริษัทสำมำรถแบ่งไดต้ำมประเภทธุรกิจของบริษัท ไดแ้ก่ 

ธุรกิจอำหำรสตัวน์ ำ้ กำรเพำะสตัวน์ ำ้และธุรกจิพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ธุรกิจอำหำรสตัวน์ ำ้  
1) ลกัษณะลกูคำ้ 

ปัจจุบนักลุ่มลกูคำ้ของบรษิัทจะเป็นลกูคำ้ภำยในประเทศเป็นหลกัโดยเนน้ท่ีกลุ่มเกษตรกรผูเ้พำะเลีย้งสตัวน์ ำ้ 
และตวัแทนจ ำหน่ำยของบรษิัทในแต่ละจงัหวดั โดยมีสดัส่วนดงันี ้

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยหลกัของบรษิัทประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. ตวัแทนขำยในแต่ละจงัหวดั รอ้ยละ 70 
2. กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ ำ้ รอ้ยละ 30  

2) ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
บริษัทจ ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนรำ้นคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำยรวมกบัอำหำรสัตวน์ ำ้ของบรษิัทอื่นๆ ซึ่งกระจำยอยู่ทุกเขต

ทั่วประเทศ (ดีลเลอร)์ และจ ำหน่ำยโดยตรงใหก้ับเกษตรกรท่ีเป็นเจำ้ของฟำรม์ หรือเกษตรกรท่ีรวมกลุ่มเป็นชมรม หรือ
สหกรณ ์อย่ำงไรก็ตำม กำรจดัจ ำหน่ำยทั้งหมดจะด ำเนินกำรโดยผ่ำนส ำนกังำนและตัวแทนกระจำยสินคำ้ของบริษัท 
ดงัต่อไปนี ้

บรษิัทมีส ำนกังำนทัง้หมดรวม 3 แห่ง และมีตวัแทนกระจำยสินคำ้อำหำรสตัวน์ ำ้  2 แห่งดงัรำยละเอียดต่อไปนี ้
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1. ส ำนกังำนใหญ่ 
 เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระรำม 2 (กม.71) ต ำบลบำงขนัแตก อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงครำม  75000 
2. ส ำนกังำนเพชรบรุี และโรงงำนผลิต 

เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชมุพล อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี 76140 
3. ส ำนกังำนสงขลำ และ โรงงำนผลิต  

เลขที่ 98 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม กม.1232 ต ำบลบำงเหรียง อ ำเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลำ 90220 
4. ส ำนกังำนกรุงเทพฯ  

เลขที่ 486 โครงกำรพีเพิลพำรค์ อำคำร E1 ชัน้ท่ี 3 ถนนอ่อนนชุ แขวงอ่อนนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
5. ศนูยส์ำขำกระจำยสินคำ้ 2 แห่ง  และตวัแทนกระจำยสินคำ้อำหำรสตัวน์ ำ้ 1 แห่ง 

ภำคตะวนัออก 1. ศนูยก์ระจำยสินคำ้ของบรษิัท จงัหวดัจนัทบรุี 

ภำคใตฝ่ั้งอ่ำวไทย 2. ศนูยก์ระจำยสินคำ้ของบรษิัท จงัหวดัสรุำษฏรธ์ำนี  

ภำคใตฝ่ั้งอนัดำมนั 3. ตวัแทนกระจำยสินคำ้อ ำเภอตะกั่วป่ำ (พงังำ)  

3) กลยทุธก์ำรตลำดสินคำ้อำหำรสตัวน์ ำ้  
กลยทุธก์ำรตลำดสินคำ้อำหำรกุง้ 

ผูน้  ำตลำดของสินคำ้อำหำรกุง้ มีจ ำนวนประมำณ 2-3 บรษิัท โดยมีส่วนแบ่งในตลำดในแต่ละปีประมำณรอ้ย
ละ 35 – 40 (คิดจำกขอ้มูล MD และข้อมูล FMD กรมประมง, 2562) รองลงมำเป็นบริษัทขนำดกลำงมีจ ำนวน 5-6 
บรษิัท มีส่วนแบ่งตลำดระหว่ำงรอ้ยละ 4-8 บรษิัท โดยมีส่วนแบ่งรวมกนัประมำณรอ้ยละ 30- 35  ของยอดขำยอำหำร
กุง้โดยรวม  

บริษัทจดัอยู่ในบริษัทขนำดกลำง นอกจำกนัน้จะเป็นบริษัทรำยย่อยต่ำง ๆ  เนื่องจำกผูน้  ำตลำดท ำกำรตลำด
แบบผูกขำดโดยใชก้ลยุทธล์ูกพนัธุค์ุณภำพน ำ ตำมดว้ยกำรใช้อำหำรบริษัทแบบผูกขำด ท ำใหเ้กษตรกรไม่มีทำงเลือก
เพรำะตอ้งกำรสำยพนัธุท์ี่โตเรว็ ซึ่งไดร้บักำรยอมรบัจำกเกษตรกรเป็นอย่ำงมำก ส่งผลใหก้ำรตลำดในธุรกิจประเภทนีม้ี
กำรแข่งขนัสงู ดงันัน้ฝ่ำยขำยอำหำรกุง้จึงก ำหนดกลยุทธใ์นกำรท ำกำรตลำดแบบครบวงจรโดยใหล้กูคำ้มำเป็นคู่คำ้กับ
บรษิัท คือ ลกูพนัธุก์ุง้ขำวและกุง้กลุำด ำคณุภำพ อำหำรคณุภำพ และตลำดส่งออก 

กลยทุธก์ำรตลำดสินคำ้อำหำรปลำ 
 ผูน้  ำตลำดของสินคำ้อำหำรปลำ มีจ ำนวน 4 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดรวมกันในแต่ละปีประมำณ
รอ้ยละ 45 – 50 ของยอดขำยอำหำรปลำโดยรวม รองลงมำเป็นบรษิัทขนำดกลำง มีจ ำนวน 6 – 7 บรษิัท มีส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดรวมกนัประมำณรอ้ยละ 25 – 30 ของยอดขำยอำหำรปลำโดยรวม และมีบรษิัทขนำดเล็กหรือบรษิัทจ้ำงผลิต 
(OEM) มี ส่วนแบ่งทำงตลำดรวมกันประมำณร้อยละ 25 – 30 ของยอดขำยอำหำรปลำโดยรวม ข้อมูลจาก
คณะกรรมการพฒันาคณุภาพขอ้มูลดา้นการเกษตร (ณ กนัยำยน, 2562)  

โดยบริษัทจดัอยู่ในบรษิัทขนำดกลำง เนื่องจำกผูน้  ำตลำดท ำกำรตลำดแบบโครงกำรประกันรำคำเพื่อประกัน
รำคำปลำปำกบ่อของเกษตรกร จึงไดร้บัควำมนิยมของเกษตรกรในกำรเขำ้รว่มโครงกำรเนื่องจำกลดควำมเส่ียงในเรื่อง
รำคำปลำตกต ่ำ ดงันัน้ฝ่ำยขำยอำหำรปลำจึงก ำหนดกลยทุธใ์นกำรท ำกำรตลำดแบบครบวงจรโดยใหล้กูคำ้มำเป็นคู่คำ้
กบับรษิัท คือ ลกูพนัธุป์ลำคณุภำพ อำหำรคณุภำพ และตลำดรบัซือ้ที่แน่นอน 

ทัง้นี ้บรษิัทจึงเนน้เรื่องคณุภำพของสินคำ้และกำรบรกิำรเป็นหลกัส ำคญั ลกูคำ้สำมำรถมั่นใจไดว้่ำสินคำ้ของ
บรษิัทมีส่วนประกอบ คุณสมบตัิ และโภชนำกำรตรงตำมฉลำกสินคำ้ ถึงแมว้่ำในบำงครำวที่วตัถดุิบมีกำรปรบัตวัสงูขึน้ 
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แต่บรษิัทยงัคงมุ่งเนน้ในกำรผลิตสินคำ้ เพื่อใหเ้กษตรกรไดร้บัสินคำ้ที่มีคณุภำพเหมำะสมต่อกำรเพำะเลีย้งสตัวน์ ำ้  แม้
จะไม่สำมำรถปรบัรำคำอำหำรสตัวข์ึน้ตำมรำคำวตัถดุิบได ้   เนื่องจำกอำหำรสตัวเ์ป็นสินคำ้ที่ตอ้งถกูควบคมุรำคำโดย
กรมกำรคำ้ภำยใน  ทัง้นี ้กำรบริกำรดำ้นกำรจดัส่งสินคำ้ใหก้ับลกูคำ้ บริษัทมุ่งเนน้ที่ควำมสดและใหม่ของสินคำ้ โดย
เพิ่มกำรจัดส่งสินคำ้ตรงจำกโรงงำนผลิตถึงลูกคำ้โดยตรงและยังมีตัวแทน/ศูนยก์ระจำยสินคำ้รองรบัอีก 3  แห่งทั่ว
ประเทศ เพื่อรองรบัลกูคำ้ไดอ้ย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึน้ 

นอกจำกนี ้ยังเน้นทำงด้ำนกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมนโยบำยของบริษัท ผลิตด้วย
เครื่องจกัรที่มีประสิทธิภำพและเทคโนโลยีกำรผลิตสินคำ้ที่ทนัสมยั ประกอบกบักำรตรวจสอบคณุภำพสินคำ้ทกุขัน้ตอน 
จึงท ำใหสิ้นคำ้ของบรษิัท ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคณุภำพระดบัสำกล 

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพที่บรษิัทเขำ้ไปลงทนุเป็นธุรกิจดำ้นพลงังำนอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐำนของ

โลกยุคปัจจบุนั เมื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่กฎหมำยก ำหนด บรษิัทจะไดร้บัสญัญำขำยไฟฟ้ำกับผูร้บัซือ้ไฟฟ้ำเอกชน
รำยใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นในรำคำ 40 เยนต่อกิโลวตัต ์(รำคำยงัไม่รวมภำษี) เป็นระยะเวลำ 15 ปี (นบัจำกวนัเริ่มจ่ำย
ไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชย ์(COD)) หลงัจำกครบอำยุสญัญำรำคำจะปรบัลดลงตำมประกำศของกระทรวงเศรษฐกิจ 
กำรคำ้และอุตสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ณ เวลำนั้นต่อไป   บริษัทจึงไม่
จ ำตอ้งท ำกำรตลำดหรือกงัวลเรื่องกำรแข่งขนัเพรำะเป็นสญัญำผกูขำดกำรขำยไฟฟ้ำตำมนโยบำยของ METI    

บริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงโอกำสในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละกระจำยควำมเส่ียงจำกธุรกิจหลกัที่ท  ำอยู่ จึงเขำ้ลงทุนใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวียนดงักล่ำว 

ส่วนกำรพฒันำที่ดินใหม้ีสำธำรณูปโภคพรอ้มขำยใหก้ับผูส้นใจท ำธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ    
หรือโครงกำร M-LUXE  เป็นกำรรว่มทนุกบับรษิัท เซโตอจูิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั  (Setouchi) ซึ่งบรษิัท เซโตอจูิ เน
เชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั  เป็นผูเ้ชี่ยวชำญในธุรกิจนี ้  ไดจ้ดัตัง้นิติบคุคลชื่อ บรษิัท เอ็มลกัซ ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั (นิติบคุคล
สญัชำติญ่ีปุ่ น) “M-LUXE” โดยปัจจุบนับริษัท ทีลกัซ ์พำวเวอร ์จ ำกัด ถือหุน้รอ้ยละ 25 : บริษัท เซโตอูจิ เนเชอรลั เอ็น
เนอรย์ี่ จ ำกัด  ถือหุน้รอ้ยละ 75  ของทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นเยน บริษัท เอ็มลักซ ์เอ็นเนอรย์ี่  จ ำกัด จึงมีสถำนะเป็น
บรษิัทรว่มของบรษิัท  ทัง้นีโ้ครงกำรมีกลุ่มลกูคำ้เฉพำะ คือผูส้นใจท ำธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ    

ทัง้นีใ้นปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิให้บรษิัทฯ จ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำม
รอ้นใต้พิภพ (Geothermal Energy) ดังกล่ำว รวมจ ำนวน 15 โครง กำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซื ้อขำย
ประมำณ 320 ลำ้นเยนต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำรวมทัง้สิน้ไม่ต  ่ำกว่ำ 
4,800 ลำ้นเยน หรือ 1,375.69 ลำ้นบำท โดยไดร้บัเงินมดัจ ำจ ำนวน 200 ลำ้นเยน และในปี 2562 เดือนเมษำยน บริษัท
ไดร้บัเงินมัดจ ำเพิ่มอีก 400 ลำ้นเยน จนกระทั่งปลำยปี 2562 บริษัทยังไม่ไดร้บัเงินจำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำส่วนที่เหลือ 
ควำมล่ำช้ำที่เกิดขึน้ท ำให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่  22/2562 เมื่อวันที่  23 ธันวำคม 2562 มีมติให้จัดส่ง
หนงัสือแจง้ให ้Beppu Forest Power., Ltd ช ำระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4.200 ลำ้นเยน ใหแ้ก่บรษิัทภำยในวนัท่ี 31 
มกรำคม 2563 หำก Beppu Forest Power.,Ltd เพิกเฉยไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือ ใหบ้ริษัทใชสิ้ทธ์ิยกเลิกสญัญำและยึด
เงินมดัจ ำทัง้จ ำนวน 600 ลำ้นเยน พรอ้มทัง้ใหร้ีบเรง่หำผูส้นใจลงทนุรำยอื่นต่อไป 

 
แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม 
ธุรกิจอำหำรสตัวน์ ำ้ 
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ตลำดอำหำรกุง้และแนวโนม้ภำวะอตุสำหกรรมอำหำรกุง้ 
สถำนกำรณ์กุ้งของประเทศ ปี 2562 ว่ำ ผลผลิตกุ้งเลี ้ยงปี 2562 โดยรวมอยู่ที่ประมำณ 290,000 ตัน 

ใกล้เคียงจำกปี 2561 แต่ผลผลิตลดลงรอ้ยละ 3.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ผลผลิตอยู่ที่  300,000 ตัน (โดย
ผลผลิตกุง้ ส่วนใหญ่อยู่ที่ภำคใตต้อนบน (29.93%) รองลงมำ คือ ภำคตะวนัออก (24.53%) ภำคใตต้อนล่ำงฝ่ังอนัดำ
มนั (18.78%) ภำคใตต้อนล่ำงฝ่ังอ่ำวไทย (15.93%) และภำคกลำง (10.80%) ตำมล ำดบั) ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกสภำพ
อำกำศแปรปรวน ปัญหำโรค ตน้ทนุกำรผลิตสงู และรำคำกุง้ตกต ่ำ ลดลง 5% เปรียบเทียบกบัปี 2561 ในช่วงระยะเวลำ
เดียวกนั เกษตรกรไม่มีแรงจงูใจในกำรเพิม่พืน้ท่ีกำรเลีย้ง และปรบัลดควำมหนำแน่นในกำรเลีย้ง 20-30% 

กำรผลิตกุง้ทั่วโลกคำดว่ำจะอยู่ที่ประมำณ 3.3 ลำ้นเมตรกิตนั ในปี 2562 เพิ่มขึน้จำกปี 2561 รอ้ยละ 5 เป็นปี
ที่ผลผลิตหลำยประเทศ เช่น เอกวำดอร ์มีผลผลิตกุ้งถึง 700,000 ตัน โดยกำรเพิ่มพืน้ที่เลีย้ง(1.37 ลำ้นไร่), อินเดีย
ผลผลิตกุง้ประมำณ 640,000 ตัน ซึ่งขยำยตัวดำ้นส่งออก 2561-2562 โดยปริมำณส่งออกเพิ่ม 18%  แต่เปอรเ์ซ็นต ์
กำรท ำก ำไรลดลงเหลือ 9% จำกปีก่อนๆ ท ำได ้13% ส่วนเวียดนำม อินโดนีเซีย ฯลฯ ผลิตกุง้ไดเ้พิ่มมำกขึน้ เป็นสำเหตุ
ส ำคญัที่ส่งผลกระทบต่อรำคำสินคำ้กุง้ในประเทศ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกุง้ไทยในตลำดโลก ส่วนขอ้มลู
กำรส่งออกกุ้ง(ม.ค.–มิ.ย.) กำรส่งออกกุ้งทะเล (ไม่รวมกุ้งก้ำมกรำม ลอบสเตอรแ์ละกะปิ) ของไทย  มีปริมำณกำร
ส่งออก 80,285 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 23,607 ล้ำนบำท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2561 กำรส่งออกมี
ปริมำณและมลูค่ำลดลง 4.43% และ 9.79% ตำมล ำดบั โดยปริมำณกำรส่งออกเพิ่มขึน้มำกในตลำดจีน สหภำพยุโรป 
และฮ่องกง รอ้ยละ 26.67 4.26 และ 3.88 ตำมล ำดบั ส ำหรบัตลำดหลกัของสินคำ้กุง้และผลิตภณัฑข์อง ไทย คือ ญ่ีปุ่ น 
สหรฐัฯ จีน อำเซียน และเกำหลีใต้ มีสัดส่วนของมูลค่ำกำรส่งออก 26.67% 26.45% 18.72% 4.97% และ 4.12% 
ตำมล ำดบั ส ำหรบัปี 2562 คำดว่ำกำรส่งออกกุง้จะมีปริมำณใกลเ้คียงกับปี 2561 หรือประมำณ 180,000 – 200,000 
ตนั  

อตุสำหกรรมกุง้ไทยในปีนีอ้ำจจะดสูถำนกำรณไ์ม่ค่อยดี ตำมภำวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีกำรชะลอตวั และ
ปัจจัยลบจำกรำคำกุ้งของไทยที่สูงกว่ำคู่แข่งในตลำดโลก และค่ำเงินบำทที่แข็งตัวอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในตลำดโลก แมว้่ำควำมตอ้งกำรกุง้ในตลำดโลกยงัมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง แต่อย่ำงไรก็ตำม ยงั
มีโอกำสที่อุตสำหกรรมกุง้ไทยจะพลิกฟ้ืนกลับมำได ้โดยเฉพำะจำกผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ
สหรฐัอเมริกำ กับประเทศจีน ส่งผลใหป้ระเทศจีนยำ้ยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศมำกขึน้ ประเทศไทยเป็นประเทศ
แรกๆ ที่ประเทศจีนให้ควำมสนใจ เพรำะระบบต่ำงๆ มีควำมพรอ้ม และเอื ้ออ ำนวยต่อกำรลงทุนอย่ำงไรก็ตำม
อุตสำหกรรมกุง้จะตอ้งมีกำรปรบัตัว ภำคเกษตรกรผูเ้ลีย้งตอ้งเนน้เลีย้งกุง้คุณภำพแทนกำรตัง้เป้ำที่ปริมำณผลผลิต 
และเลีย้งไซสใ์หญ่เพื่อท ำรำคำ เพรำะประเทศไทยไม่สำมำรถแข่งขนัเรื่องตน้ทนุกบักุง้ไซสเ์ล็กของประเทศคู่แข่งได ้ดว้ย
ศกัยภำพของลกูกุง้ที่มีคณุภำพดีที่สดุในโลก จำกสำยพนัธุ์ที่โตเรว็ แข็งแรง ปลอดโรค ท ำใหป้ระเทศไทยมีศกัยภำพสงูที่
จะผลิตกุง้ไซสใ์หญ่ 

นอกจำกนี ้กำรไม่ใชย้ำปฏิชีวนะหรือสำรเคมีตอ้งหำ้มในกำรเลีย้ง เป็นจุดแข็งของกุง้ไทยที่เหนือกว่ำประเทศ
คู่แข่ง และเป็นที่ยอมรบัจำกผูน้  ำเขำ้และผูบ้ริโภค ที่ผ่ำนมำสินคำ้กุง้ไทยไม่เคยถูกตรวจพบและถูกตีกลับจำกปัญหำ
เหล่ำนี ้เรำตอ้งมุ่งเนน้ท ำตลำดสินคำ้ระดบัสงูที่ตอ้งกำรสินคำ้คุณภำพ ที่ส  ำคัญภำครฐัตอ้งช่วยประชำสมัพนัธเ์ชิงรุก
อย่ำงต่อเนื่อง ใหท้ั่วโลกรบัรูถ้ึงภำพลกัษณท์ี่ดีของกุง้ไทย “กุง้ไทยดีที่สดุในโลก” ท่ีมีคณุภำพระดบัพรีเมี่ยม เป็นอำหำร
ปลอดภยั (Food Safety ดีที่สดุเมื่อเทียบกบัที่อื่น) รวมถึงกำรใหโ้อกำสเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้รำยย่อยเขำ้ถึงแหล่งทนุ กำร
เสรมิสภำพคล่องใหก้บัภำคกำรผลิต ภำคกำรส่งออก และส่วนเก่ียวขอ้งต่ำงๆ เป็นตน้  
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ทำงสมำคมผูส่้งออกกุง้ไทยประเมินว่ำผลผลิตกุง้ในปี 2563 จะอยู่ที่3.5 แสนตนัเพิ่มขึน้ 20% เมื่อเทียบกับปี 
2562 ที่ผลิตได ้2.9 แสนตัน และคำดว่ำกำรส่งออกจะมีมูลค่ำ 60,000 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 20% ที่ผ่ำนมำเกษตรกรได้
ปรบัตัวรบัมือกับสถำนกำรณท์ี่ส่งผลกระทบต่อกำรเลีย้งกุง้และเรียนรูจ้ัดกำรกับปัญหำโรคระบำดไดด้ี ซึ่งช่วง 2 ปี ที่
ผ่ำนมำสถำนกำรณก์ุง้ถือว่ำเลวรำ้ยมำกเพรำะเจอปัญหำโรคระบำด รวมทัง้รำคำกุง้ตกต ่ำเพรำะสหรฐัผูน้  ำเขำ้กุง้รำย
ใหญ่ปรบัขึน้ภำษีน ำเขำ้ และส่งผลใหกุ้ง้อินเดียที่ผลิตไดม้ำกไม่สำมำรถส่งไปสหรฐัไดห้มด จึงท ำใหก้ดดันรำคำใน
ตลำดโลกและท ำใหกุ้ง้ไทยรำคำตกลงดว้ยทัง้นี ้องคก์ำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (เอฟเอโอ) ระบุว่ำ กุง้ยงั
เป็นที่ตอ้งกำรของตลำดโลกอีกมำก เพรำะผลผลิตสตัวน์ ำ้ที่จบัจำกทะเลมีแนวโนม้ลดลงต่อเนื่อง ส่วนทำงกับจ ำนวน
ประชำกรที่เพิ่มขึน้ และแมม้ีหลำยประเทศหันมำเลีย้งกุง้กันมำกขึน้ ประกอบกับตลำดน ำเขำ้กุง้ เช่น สหรฐั สหภำพ
ยุโรป (อียู) จีน ก็ยังใหค้วำมเชื่อมั่นในสินคำ้กุง้ไทยว่ำคุณภำพดี และปลอดภัยที่สดุจึงขอใหเ้กษตรกรผลิตไดม้ำกพอ
และสม ่ำเสมอในรำคำที่สำมำรถแข่งขันไดร้วมทั้งตอ้งกำรให้ภำครฐัดูแลอัตรำแลกเปล่ียนที่มีผลต่อรำคำส่งออก 
เนื่องบจำกหำกเงินแข็งค่ำ 1 บำท จะท ำใหร้ำคำกุง้หำยไป 5-7 บำท โดยอ้ำงอิงกำรอัตรำแลกเปล่ียนที่30 บำท ต่อ 
ดอลลำร ์รวมทัง้ตอ้งกำรใหม้ีกำรส่งเสรมิกำรวิจยัและพฒันำอตุสำหกรรมกำรเลีย้งกุง้ไทยอย่ำงจรงิจงัและต่อเนื่อง และ
ตอ้งกำรใหม้ีกำรเจรจำกบัตลำดคู่คำ้เพื่อเปิดตลำดใหม่เพื่ออุตสำหกรรมกุง้ไทยที่ยั่งยืนและที่ส  ำคญัตอ้งเจรจำเรื่องเสรี
ทำงกำรคำ้ (เอฟทีเอ) กับอียูเพื่อใหกุ้ง้ไทยกลบัมำแข่งขนัไดร้วมถึงกำรประชำสมัพันธเ์ชิงรุกกำรใหโ้อกำสเกษตรกรผู้
เลีย้งกุง้รำยย่อยเขำ้ถึงแหล่งทุน กำรเสริมสภำพคล่อง กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ใหก้ับภำคกำรผลิต ภำค
กำรส่งออก เพื่อใหอ้ตุสำหกรรมกุง้ของประเทศอยู่รอด 

 

ตลำดอำหำรปลำและแนวโนม้ภำวะอตุสำหกรรมอำหำรปลำ 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ผลผลิตปลำนิลจำกกำรเพำะเลีย้งในชว่ง 6 เดือนแรก ของปี 2562 ปรมิำณ 97,704 ตนั ลดลง 
รอ้ยละ 6.6 เมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกประสบกบัภยัแลง้มำเรว็ตัง้แต่ ปลำยเดือนกมุภำพนัธ ์
และคำดว่ำภยัแลง้จะยำวนำนกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ส ำหรบัขอ้มลูปรมิำณผลผลิตทัง้ปี 2562 คำดว่ำ อยูท่ี่ 212,400 ตนั ซึง่
เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย รอ้ยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัปี 2561 เนื่องจำกภำครฐัยงัคงมีโครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งปลำนิลหลำยพืน้ท่ี 
แต่ทัง้นีค้วรเฝำ้ระวงัเรื่องปรมิำณน ำ้ในเขื่อน อ่ำงเก็บน ำ้ และแหล่งน ำ้ตำมธรรมชำติ คำดวำ่จะมีนอ้ยกวำ่ในปีที่ผ่ำนมำ 
โดยเฉพำะในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

รำคำเฉล่ียที่เกษตรกรขำยไดห้นำ้ฟำรม์ภำคกลำงในชว่ง 6 เดือนแรกปี2562 ปลำนิลขนำดเล็ก 27.27 บำท/
กก. ขนำดกลำง 38.37 บำท/กก. และขนำดใหญ่ 41.66 บำท/กก. โดยทกุขนำดมีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 20.1, 21.2 
และ 7.2 ตำมล ำดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกปรมิำณผลผลิตที่ออกมำ ในชว่ง 6 เดือนแรก ปี 
2562 ลดลง เพรำะประสบกบัภยัแลง้ที่มำเรว็และคำดว่ำจะยำวนำนกวำ่ปีที่ผ่ำนมำ ส ำหรบัรำคำปลำนิลทัง้ปี 2562 
คำดว่ำนำ่จะปรบัตวัดีขึน้ หลงัจำกที่ตกต ่ำมำอยำ่งต่อเนื่องในชว่ง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

 ปริมำณกำรส่งออกปลำนิลและผลิตภณัฑข์องประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรก ปี2562 ปริมำณ 5,441.7 ตัน 
คิดเป็นมูลค่ำ 209.2 ลำ้นบำท ทั้งปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึน้ 5.3% และ 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ปีที่ผ่ำนมำ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ปลำนิลที่ส่งออกมำกที่สุด คือ ปลำนิลทั้งตัวแช่แข็ง คิดเป็นสัดส่วน 73.0% ของมูลค่ำ กำรส่งออก
ทัง้หมด รองลงมำ คือ ปลำนิลสดแช่เย็น 10.0% ปลำนิลมีชีวิต 8.6% และเนือ้ปลำนิลแช่แข็ง 8.4% โดยมีตลำดหลัก 
คือ กลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 39.6% กลุ่มอำเซียน 18.7% สหรฐัอเมรกิำ 16.9% กลุ่มประเทศสหภำพยุโรป 16.5% 
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ไตห้วัน 3.2% และประเทศอื่นๆ 5.1% ในปี พ.ศ. 2562 คำดว่ำกำรส่งออกจะเพิ่มขึน้เล็กน้อยตำมปริมำณผลผลิตที่
เพิ่มขึน้ อีกทั้งภำวะเศรษฐกิจ ของประเทศคู่คำ้ขยำยตวั แต่ทัง้นีค้วรติดตำมขอ้มลูอัตรำแลกเปล่ียนอย่ำงใกลช้ิด หำก
ค่ำเงินบำทแข็งค่ำขึน้  เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้รำคำปลำนิลไทยสูงกว่ำประเทศคู่แข่ง กระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใน ตลำดโลก นอกจำกนีไ้ทยควรมองหำตลำดใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น ตลำดในกลุ่มอำเซียน 
และตลำดที่มีแนวโนม้เพิ่ม กำรบรโิภคปลำนลิ เช่น เม็กซิโก ซำอดุิอำระเบีย แคนำดำ โกตดิววัร ์และรสัเซีย เป็นตน้  

แนวโนม้อตุสำหกรรมอำหำรปลำ ปี 2563  คำดว่ำสถำนกำรณด์ำ้นกำรเลีย้งยงัพบปัญหำภยัแลง้ ปริมำณน ำ้
ในเขื่อนลดลงส่งผลกระทบกับตลำดในบำงพืน้ท่ี และปลำขำดตลำดในบำงพืน้ท่ี รำคำปลำที่สงูขึน้เนื่องมำจำกภยัแลง้
ท ำใหเ้กษตรกรในหลำยพืน้ท่ีที่บ่อปลำอยู่ไกลจำกแหล่งน ำ้ไม่มีน ำ้เพียงพอที่ใชใ้นกำรเลีย้งปลำทกุชนิด ชึ่งจะเป็นปัจจยั
หลกัส่งผลถึงทิศทำงกำรเลีย้งปลำในปี 2563  นอกจำกนีส้ถำนกำรณ์ดำ้นกำรแข่งขนัยงัคงมีอยู่  สถำนกำรณก์ำรขำย
อำหำรปลำ คำดว่ำจะสำมำรถท ำตลำดไดอ้ย่ำงต่อเนื่องภำยใตส้ถำนกำรณท์ี่มีกำรแข่งขนัสงู  เนื่องจำกลกูคำ้รำยเดิมที่
มีกำรสั่งซือ้อำหำรปลำเพิ่มขึน้ กำรเปิดตลำดในกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยเพิ่มมำกขึน้  รวมถึงกำรท ำตลำดอำหำรปลำทะเล
กินเนือ้  ซึ่งจะสำมำรถสรำ้งยอดขำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่องทัง้ปี 

ตลำดอำหำรสตัวเ์ลีย้ง 

ภำพรวมอุตสำหกรรมอำหำรสตัวเ์ลีย้ง ตลอด 10 ปีที่ผ่ำนมำธุรกิจสตัวเ์ลีย้งที่มีกำรเติบโตโดยเฉล่ีย 10% ใน
ทกุๆ ปี กำรเติบโตนีม้ำจำกคนไทยนิยมเลีย้งสตัวเ์ลีย้งมำกขึน้ ซึ่งในปี 2560 มีมลูค่ำ 30,000 ลำ้นบำท ปี 2562 มีมลูค่ำ 
32,000 ลำ้นบำท และปี 2562 มีมลูค่ำ 35,000 ลำ้นบำท โดย 50% มำจำกอำหำรสัตวเ์ลีย้ง คำดกำรว่ำมลูค่ำ ปี 2563 
ขยำยตัวเพิ่มมำกขึน้ 15% มูลค่ำแตะ 40,000 ลำ้นบำท บริษัทยังคงรบัค ำสั่งกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง  ในรูปแบบกำร
รบัจำ้งผลิต (OEM)  โดยสำมำรถรองรบัปรมิำณกำรผลิต ไดท้ัง้โรงงำนท่ีจงัหวดัเพชรบรุี และโรงงำนจังหวดัสงขลำ  โดย
แนวโนม้ของธุรกิจสตัวเ์ลีย้งเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมพฤติกรรมของคนในสงัคม   ท่ีมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงมำเลีย้งสตัว์
เลีย้งมำกขึน้ 

ธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ 
ปี 2554  เกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนำมิในประเทศญ่ีปุ่ น ส่งผลให้โรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์

ระเบิดและมีกำรรั่วไหลของกัมตภำพรงัสีระดบัเกินกำรควบคมุ     รฐับำลญ่ีปุ่ นตอ้งประกำศอพยพพลเมืองทัง้หมดออก
จำกพืน้ท่ีโดยรอบของโรงไฟฟ้ำ    รฐับำลญ่ีปุ่ นจึงมีนโยบำยสนบัสนนุกำรใชพ้ลงังำนทดแทนที่เป็นพลงังำนสะอำดมำก
ขึน้    ปี 2555 รฐัสภำญ่ีปุ่ นไดผ่้ำนร่ำงกฎหมำยว่ำดว้ยมำตรกำรพิเศษส ำหรบักำรจดัซือ้ไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนโดย
ผู้ผลิตไฟฟ้ำ (Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from Renewable Energy by 
Electricity Utilities) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมกำรใชแ้หล่งพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคัญในกำรผลิต
พลงังำนที่มีเสถียรภำพและเหมำะสมต่อเศรษฐกิจและสภำพแวดลอ้มทำงสงัคมในญ่ีปุ่ นและในโลก นอกจำกนัน้ยงัลด
ตน้ทนุทำงส่ิงแวดลอ้มที่นบัวนัจะเพิ่มสงูขึน้จำกกำรผลิตพลงังำน ทัง้นี ้แหล่งพลงังำนหมนุเวียน (Renewable Energy) 
ตำมกฎหมำยนี ้ครอบคลมุถึง พลงังำนแสงอำทิตย ์พลงัลม พลังน ำ้ พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ และพลงังำนชีวะมวล 
ตำมกฎหมำยฉบับนี ้เมื่อผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนหมุนเวียนที่เครื่องจกัรอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำ วิธีกำรผลิตที่ผ่ำน
เกณฑ์และได้รับอนุมัติจำกกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและอุตสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and 
Industry (METI) เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ำเฉพำะ (Specified Suppliers) เมื่อผูผ้ลิตไฟฟ้ำเฉพำะเหล่ำนีส้ำมำรถรอ้งขอเพื่อท ำ
สญัญำซือ้ไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement - PPA) และขอเชื่อมต่อเขำ้กับระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำของผูผ้ลิตไฟฟ้ำ 
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โดยใช้รูปแบบ PPA ของ METI ที่เรียกว่ำ Feed-In Tariff ผู้ผลิตไฟฟ้ำมีหน้ำที่เข้ำท ำสัญญำกับผู้ผลิตไฟฟ้ำเฉพำะ
ดงักล่ำว ตำมอตัรำค่ำไฟฟ้ำที่คงที่ และเป็นสญัญำระยะยำวที่มีรฐับำลเป็นผูค้  ำ้ประกัน   ตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2555 
เป็นตน้มำ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลงังำนหมนุเวียนจ ำนวนมำกทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ต่ำงพำกันเขำ้สู่ตลำด
ผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลงังำนทดแทน เพรำะรฐับำลญ่ีปุ่ นก ำหนดอตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำค่อนขำ้งสงู เช่น อตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำที่ 
40 เยนต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง (ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) ส ำหรบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพท่ีมีขนำดเล็กกว่ำ 
15 เมกกะวตัต ์
           ในปี 2555 METI ระบใุนเอกสำร Feed-In Tariff Scheme in Japan ว่ำ ประเทศญ่ีปุ่ นมีแหล่งทรพัยำกรส ำหรบั
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ิภพที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับสำมของโลก คือ 20,540 เมกกะวัตต์ รองจำก
อินโดนีเซียที่ 27,791 เมกกะวตัต ์และสหรฐัอเมรกิำที่ 23,000 เมกกะวตัต ์อย่ำงไรก็ตำม ญ่ีปุ่ นน ำแหล่งพลงังำนนีม้ำใช้
เพียงรอ้ยละ 10 เพรำะมีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพที่ติดตัง้แลว้เพียง 0.54 ลำ้นกิโลวตัต ์ญ่ีปุ่ น
จึงมีศกัยภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพอยู่อีกมำก 

จำกเว็บไซด์ Asia Biomass Office ของมูลนิธิพลังงำนใหม่ (The New Energy Foundation) แห่งประเทศ
ญ่ีปุ่ น กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพจำกบ่อน ำ้พรุอ้นจ ำเป็นตอ้งมีควำมรูเ้ก่ียวกับสภำพทำงธรณีวิทยำ
ในทอ้งถิ่น และตอ้งใชร้ะยะเวลำอย่ำงนอ้ย 10 ปี ในกำรส ำรวจเพื่อหำแหล่งขุดเจำะที่เหมำะสม กำรประเมินผลกระทบ
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และกำรก่อสรำ้งโรงงำนไฟฟ้ำ ดงันัน้ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกบ่อน ำ้พุรอ้นซึ่งมีกำรใชป้ระโยชนอ์ยู่แลว้ จึง
ช่วยประหยดังบประมำณและสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรไดใ้นระยะเวลำที่สัน้กว่ำมำก  

เนื่องจำกอุณหภูมิของน ำ้พุรอ้นต ่ำกว่ำ 100 องศำเซลเซียส จึงไม่สำมำรถใชไ้อน ำ้ในกำรหมุนกังหันไอน ำ้ได้
โดยตรงเหมือนกบัในโรงงำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพท่ีมีอณุหภมูิสงูกว่ำ โรงงำนไฟฟ้ำจำกบ่อน ำ้พรุอ้นตอ้ง
ใชเ้ครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำระบบสองวงจร หรือ Binary Power Generation โดย “ผ่ำนน ำ้รอ้นเขำ้สู่เครื่องแลกเปล่ียนควำม
รอ้น เพื่อใหค้วำมรอ้นกบัของเหลวชนิดที่สองที่มีจดุเดือดต ่ำ เช่น แอมโมเนีย ฟรีออน ไอโซบิวเทนไอโซเพนเทน เป็นตน้ 
ซึ่งจะกลำยเป็นไอแลว้ผ่ำนเขำ้สู่กังหนัไอน ำ้ผลิตไฟฟ้ำ จำกนัน้กลบัเขำ้สู่เครื่องแลกเปล่ียนควำมรอ้นใหม่ ส่วนน ำ้รอ้น
หลงัจำกถ่ำยโอนควำมรอ้นใหก้บัของเหลวชนิดที่สองแลว้จะควบแน่นและถกูฉีดกลบัเขำ้สู่แหล่งพลงังำน ” 

Asia Biomass Office ยังเปรียบเทียบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย ์ซึ่งมีกำรก่อสรำ้งแพร่หลำยใน
ญ่ีปุ่ น กับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกบ่อน ำ้พุรอ้นว่ำ กำรใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยม์ีอตัรำกำรใชง้ำน (Usage Rate) ที่รอ้ยละ 12 
ในขณะที่กำรใช้พลังงำนจำกบ่อน ้ำพุรอ้นมีอัตรำกำรใช้งำนที่สูงมำกถึงรอ้ยละ 70 จึงเป็นวิธีกำรผลิตไฟฟ้ำที่มี
เสถียรภำพมำกกว่ำ 

บริษัทไดร้บัสัญญำขำยไฟฟ้ำกับผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นในรำคำ 40 เยนต่อกิโลวัตต ์
(รำคำยังไม่รวมภำษี) เป็นระยะเวลำ 15 ปี (นบัจำกวนัเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชย ์(COD)) หลังจำกครบอำยุ
สญัญำรำคำจะปรบัลดลงตำมประกำศของกระทรวงเศรษฐกิจ กำรคำ้และอุตสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI) ณ เวลำนัน้ 
 
2.3  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ   

บรษิัท มีโรงงำนผลิต 2 แหง่ ตัง้อยู่เลขที่  
• โรงงำนเพชรบุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชุมพล อ ำเภอเขำยอ้ย จังหวัดเพชรบุรี 

76140 โทรศพัท ์0-3244-7681-8 โทรสำร 0-3244-7689  เป็นโรงงำนผลิตอำหำรกุง้ที่มีก ำลงักำรผลิต 80,400 ตนัต่อปี 
และโรงงำนผลิตอำหำรปลำและสตัวเ์ลีย้งที่ก ำลงักำรผลิต 61,000 ตนัต่อปี 
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• โรงงำนสงขลำ เลขที่   98 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ต.บำงเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 90220                      
โทร. : 074-890-765-7 โทรสำร: 074-890-769  มีก ำลังกำรผลิตอำหำรปลำและสัตวเ์ลีย้งที่ 72,000 ตันต่อปี และ
อำหำรกุง้ที่ 60,000 ตนัต่อปี (จะเริ่มด ำเนินกำรผลิตอำหำรกุง้เพื่อจ ำหน่ำยในปี 2561) 

บรษิัท ไดว้ำงนโยบำยกำรผลิตส ำหรบัโรงงำนไวด้งันี ้
1. ผลิตสินคำ้ที่มีคณุภำพและตรงกับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
2. รกัษำมำตรฐำนกำรผลิตและคณุภำพใหส้ม ่ำเสมอตำมนโยบำยคณุภำพของบรษิัท 
3. คดัเลือกวตัถดุิบที่ใหม่และมีคณุภำพดีเพื่อใชผ้ลิตสินคำ้ใหม้ีสภำพสดใหม่อยู่เสมอ 
4. ใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อพฒันำระบบกำรผลิต 
5. ลดปรมิำณกำรสญูเสียในกระบวนกำรผลิตใหม้ีนอ้ยที่สดุ 
6. ใชก้ ำลงักำรผลิตใหเ้ต็มประสิทธิภำพของเครื่องจกัร 
7. ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของระบบคุณภำพ ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2004, ระบบ HACCP ระบบ 

GMP ระบบ ISO/IEC 17025:2005 และระบบ BAP 

ตำรำงสรุปก ำลงักำรผลิตและปรมิำณกำรผลิตอำหำรสตัวน์ ำ้ ปี 2560 ถึง ปี 2562 

• โรงงำนเพชรบรุี 
อำหำรกุง้ 

 2560 2561 2562 

ก ำลงักำรผลิตอำหำรกุง้ (ตนั) 80,400 80,400 36,600 
ปรมิำณกำรผลิตจรงิ (ตนั) 18,751 23,775 23,704 
กำรใชก้ ำลงักำรผลิต (%) 23.32 29.57 59.86 
อตัรำเพิม่ของปรมิำณกำรผลิต (%) 69.34 26.79 -0.30 

อำหำรปลำและอำหำรสตัวเ์ลีย้ง 

 2560 2561 2562 

ก ำลงักำรผลิตอำหำรปลำและอำหำรสตัวเ์ลีย้ง (ตนั) 61,000 61,000 37,440 
ปรมิำณกำรผลิตจรงิ (ตนั) 38,372 35,991 34,377 
กำรใชก้ ำลงักำรผลิต (%) 62.91 59.00 91.82 
อตัรำเพิม่ของปรมิำณกำรผลิต (%) -5.30 -6.21 -4.48 

ก ำลงักำรผลิตรวมของโรงงำนเพชรบรุี 

 2560 2561 2562 

ก ำลงักำรผลิตอำหำร  (ตนั) 141,400 141,400 77,040 
ปรมิำณกำรผลิตจรงิ (ตนั) 57,123 59,766 58,081 
กำรใชก้ ำลงักำรผลิต (%) 40.40 42.27 75.39 
อตัรำเพิม่ของปรมิำณกำรผลิต (%) -10.72 4.63 -2.82 

• โรงงำนสงขลำ 
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อำหำรกุง้ 

 2560 2561 2562 

ก ำลงักำรผลิตอำหำรกุง้ (ตนั) 60,000 60,000 60,000 
ปรมิำณกำรผลิตจรงิ (ตนั) - 3,044 4,080 
กำรใชก้ ำลงักำรผลิต (%) - 5.07 6.80 
อตัรำเพิม่ของปรมิำณกำรผลิต (%) -100.00 5.07 34.03 

อำหำรปลำและอำหำรสตัวเ์ลีย้ง 

 2560 2561 2562 

ก ำลงักำรผลิตอำหำรปลำ (ตนั) 72,000 72,000 30,000 
ปรมิำณกำรผลิตจรงิ (ตนั) 15,431 14,197 15,119 
กำรใชก้ ำลงักำรผลิต (%) 21.43 19.72 50.40 
อตัรำเพิม่ของปรมิำณกำรผลิต (%) 17.82 -8.00 6.49 

 
ก ำลงักำรผลิตรวมของโรงงำนสงขลำ 

 2560 2561 2562 

ก ำลงักำรผลิตอำหำร  (ตนั) 132,000 132,000 90,000 
ปรมิำณกำรผลิตจรงิ (ตนั) 15,431 17,241 19,199 
กำรใชก้ ำลงักำรผลิต (%) 11.69 13.06 21.33 
อตัรำเพิม่ของปรมิำณกำรผลิต (%) 17.32 11.73 11.36 

* เริ่มด ำเนินกำรผลิตในปี 2558 

ดำ้นกำรบรหิำรก ำลงักำรผลิต  บรษิัทฯ มีโรงงำนผลิตอำหำรสตัว ์2 แห่ง  ที่จงัหวดัเพชรบรุี และจงัหวดัสงขลำ  
โดยวำงแผนกำรผลิตใหส้ำมำรถรองรบัยอดกำรผลิตและตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง      เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดสภำพก ำลังกำรผลิตที่เกิน หรือ ต ่ำกว่ำ   และบริหำรกำรรบัค ำสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้หรือลดลง ใหส้อดคลอ้งและ
เหมำะสมกบัก ำลงักำรผลิตที่มีอยู่ในปัจจบุนั   
 
กำรลดผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตที่อำจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

นอกเหนือจำกกำรใหค้วำมส ำคญัดำ้นคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตแลว้ บริษัท ยงัใหค้วำมส ำคญัในกำร
ดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้มของโรงงำนเป็นอย่ำงด ีโดยโรงงำนของบรษิทัไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดกองตรวจโรงงำนและส ำนกั
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงอุตสำหกรรม ตลอดมำอย่ำงเคร่งครัดทั้งในด้ำนกำรบ ำบัดกำกอุตสำหกรรม กำรบ ำบัด                  
น ำ้เสียตำมธรรมชำติ รวมถึงกำรด ำเนินงำนอื่น ๆ ดงันี ้
1. ปรบัเปล่ียนวิธีกำรปฏิบตัิงำน อำทิ กำรกรีดถงุบรรจุวตัถุดิบ จำกเดิมเคยกรีดถุง ซึ่งถุงจะกลำยเป็นขยะ  เปล่ียนมำ

เป็นกำรใชว้ิธีแกะถงุ ซึ่งจะส่งผลใหถ้งุสำมำรถน ำกลบัไปใชใ้หม่ได ้
2. กำรแยกประเภทขยะที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต โดยเฉพำะขยะอันตรำย (สำรเคมี) น ำไปก ำจัดอย่ำงวิธีตำม

มำตรฐำนกรมโรงงำนอตุสำหกรรม เพื่อลดมลภำวะต่อสิ่งแวดลอ้ม 
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3. กำรติดตั้งถังกรองฝุ่ น (Jet filter) ในกระบวนกำรผลิต เพื่อป้องกันฝุ่ นฟุ้งกระจำยในชั้นกระบวนกำรผลิต  ส่งผล
กระทบต่อชมุชนใกลเ้คียง 

4. กำรติดตัง้ระบบก ำจดักล่ิน โดยกำรสเปรยน์ ำ้เพื่อดดูซบักล่ิน และผ่ำนระบบลดอณุหภมูิ ก่อนปล่อยออกสู่ภำยนอก 
5. กำรปรบักระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดปรมิำณพลงังำนท่ีใชเ้ริ่มตน้ในกำร warm เครื่องจกัร 
6. กำรติดตัง้กงัหนัลมดำ้นหนำ้บรษิัทเพื่อน ำพลงังำนลมมำผลิตไฟฟ้ำทดแทนกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ    
7. กำรติดตัง้แผงโซล่ำเซลบรเิวณบ่อบ ำบดัน ำ้เสีย เพื่อผลิตพลงังำนไฟฟ้ำใหเ้ครื่องเติมอำกำศส ำหรบับ ำบดัน ำ้เสีย 
8. กำรติดตัง้ระบบ RO เพื่อผลิตน ำ้ส ำหรบัใชใ้นบอยเลอร ์ เพื่อลดกำรสิน้เปลืองพลงังำนและน ำ้ เสียจำกกำร ระบำย

น ำ้ออกจำกหมอ้ไอน ำ้  
9. ระบบบ ำบดัน ำ้เสียแบบ Aerated Lagoon เพื่อบ ำบดัน ำ้เสียที่เกดิขึน้จำกกิจกรรมภำยในโรงงำน โดยน ำ้มำใชใ้น

สวนเศรษฐกจิพอเพียงภำยในโรงงำนไม่ปล่อยออกสูช่มุชน 

ทั้งนี ้ในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกองตรวจโรงงำนและส ำนักส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงอุตสำหกรรม และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด  บริษัทไม่ได้รับข้อพิพำทหรือถูกฟ้องรอ้งในเรื่องใด ๆ                    
ที่เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

กำรจดัหำวตัถดุิบ 
วัตถุดิบที่ส  ำคัญหลักๆ ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตวน์ ำ้ มีดังนี ้ปลำป่นเป็นแหล่งโปรตีนส ำคัญในกำรผลิต

อำหำรสตัว ์เป็นส่วนผสมที่ไดม้ำจำกปลำเป็ด เศษปลำเล็กปลำนอ้ยหรือหวัปลำจำกทอ้งทะเลและที่เหลือจำกโรงงำน
ท ำปลำกระป๋อง ซึ่งเป็นวตัถดุิบท่ีสำมำรถหำไดภ้ำยในประเทศ ปลำป่นท่ีผลิตไดจ้ะมีคุณภำพหลำกหลำย ดงันัน้ในกำร
ซือ้ขำยปลำป่นจึงมีกำรแบ่งเกรดตำมเปอรเ์ซ็นตโ์ปรตีนในปลำป่น  

แป้งสำลีผลิตมำจำกเม็ดขำ้วสำลีและผ่ำนกระบวนกำรผลิตตำมขัน้ตอนจนไดแ้ป้งสำลีที่มีคณุสมบตัิตรงตำม
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้โดยบำงส่วนน ำเขำ้จำกประเทศตรุกี ซึ่งเป็นประเทศผูผ้ลิตแป้งสำลีที่ส  ำคญัในตลำดโลก 

กำกถั่วเหลือง เนื่องจำกผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชภ้ำยในประเทศ  จึงเป็นวตัถุดิบท่ีตอ้งน ำเขำ้
จำกต่ำงประเทศ เช่น บรำซิล อำรเ์จนตินำ สหรฐัอเมรกิำ  

ขำ้วโพดนับเป็นพืชผลที่มีควำมส ำคัญต่ออุตสำหกรรมเลีย้งสัตวเ์ป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกให้พลังงำนสูง 
ปรมิำณกำรผลิตของขำ้วโพดจะขึน้อยู่กบั ฤดกูำลผลิต/เก็บเก่ียว เป็นวตัถดุิบที่สำมำรถหำไดภ้ำยในประเทศ   

มนัส ำปะหลงั ประเภทมนัเสน้ มนัอดัเม็ด ซึ่งวตัถดุิบที่สำมำรถหำไดภ้ำยในประเทศ เป็นพืชที่ใหค้ำรโ์บไฮเดรต
สงู และเป็นธัญพืชวตัถดุิบประเภทพลงังำนสงู 

ทัง้นีว้ตัถดุิบในกำรผลิตสินคำ้ของบรษิัทจะมีแหล่งที่มำจำกทัง้ในและต่ำงประเทศ ในกำรจดัซือ้วตัถดุิบบรษิัท 
มีนโยบำยในกำรซือ้เพียงพอกับควำมตอ้งกำรใช้ เพื่อใหก้ำรผลิตเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและไดร้บัวตัถุดิบที่มีควำมสด 
ใหม่อยู่เสมอ รวมทั้งสำมำรถซือ้ใหไ้ดคุ้ณภำพตรงกับลักษณะเฉพำะที่ก ำหนดโดยผูค้วบคุมสตูรอำหำร บริษัทมีกำร
จดัซือ้ทัง้โดยตรงจำกผูผ้ลิตและผ่ำนบรษิัทนำยหนำ้เพื่อใหไ้ดร้ำคำที่เหมำะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัตลำดโดยรวม 

ส ำหรบัในดำ้นควำมสมัพนัธก์บัผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบนั้น บริษัทจะติดต่อกับผูจ้ดัจ ำหน่ำยที่อยู่ในรำยชื่อที่บริษัท 
พิจำรณำผ่ำนกำรอนุมัติว่ำวตัถุดิบมีคุณภำพและมำตรฐำนที่ยอมรบัได ้โดยบริษัทจะจัดซือ้กับบริษัทที่เสนอรำคำที่
เหมำะสมกบัคณุภำพเมื่อเปรียบเทียบกบัรำคำตลำดโดยรวม ส ำหรบัวตัถดุิบจำกต่ำงประเทศจะมกีำรท ำสญัญำซือ้ขำย
กบัผูผ้ลิตหรือตวัแทนจ ำหน่ำยเพื่อก ำหนดรำคำล่วงหนำ้ประมำณ 3 - 6 เดือน  โดยอำจไดร้บัผลกระทบบำ้ง หำกสั่งซือ้
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ในช่วงมรสุมซึ่งจะท ำให้สินคำ้มำถึงล่ำช้ำ  ทั้งนี ้ บริษัทได้ท ำกำรป้องกันโดยกำรจัดเก็บวัตถุดิบไว้ในคลังมำกกว่ำ
ปรมิำณกำรใชป้กติประมำณ 25% 

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ   
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ กำรบริโภคเชือ้เพลิงฟอสซิลจ ำนวนมหำศำลท ำใหเ้กิดปัญหำโลก

รอ้นและมลภำวะส่ิงแวดล้อม ท ำให้ผู้คนหันมำสนใจพลังงำนหมุนเวียนมำกขึน้ ระบบผลิตไฟฟ้ำไบนำรีนี ้ จะใช้
ประโยชนจ์ำกควำมรอ้นท่ีถกูทิง้ไปไม่ไดน้ ำมำใชง้ำน มำใชป้ระโยชนใ์นกำรผลิตไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพและคุม้ค่ำ 

บรษิัทฯ มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้ำแบบไบนำรี กล่ำวคือ 
น ำควำมรอ้นจำกน ำ้รอ้นหรือไอน ำ้มำผ่ำนเครื่องแลกเปล่ียนควำมรอ้นส่งถ่ำยควำมรอ้นใหก้ับสำรหล่อเย็นที่มีจุดเดือด
ต ่ำ เพื่อใหก้ลำยเป็นก๊ำซแลว้น ำไปหมนุกงัหนัผลิตไฟฟ้ำ โดยสำรหล่อเย็นท่ีใชเ้ป็นสำรท่ีไม่มีพิษต่อรำ่งกำยแมส้ดูดมเขำ้
รำ่งกำย เป็นก๊ำซเฉ่ือยไม่ติดไฟ ไม่มีผลรำ้ยต่อบรรยำกำศชัน้โอโซน มีจุดเดือดที่อณุหภมูิ 15 องศำเซลเซียส ณ 1 ควำม
ดันบรรยำกำศ เมื่อไดร้บัควำมรอ้นที่ระดับ 100 องศำเซลเซียส จะกลำยเป็นก๊ำซ น ำไปใชห้มุนกังหันผลิตไฟฟ้ำได้ 
ดงันัน้กำรน ำควำมรอ้นใตพ้ิภพในรูปแบบไอน ำ้หรือน ำ้รอ้นมำผ่ำนเครื่องแลกเปล่ียนควำมรอ้น เพื่อใหค้วำมรอ้นกับน ำ้
รอ้นในระบบไปแลกเปล่ียนควำมรอ้นใหก้ับสำรหล่อรอ้นเย็นใหก้ลำยเป็นก๊ำซเพื่อไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้ำของโมดูล
ผลิตไฟฟ้ำแบบไบนำรี ไดไ้ฟฟ้ำ 125 กิโลวตัตน์ ำไปใชก้บัโรงไฟฟ้ำ 19 กิโลวตัตแ์ละส่งเขำ้สำยส่ง 106 กิโลวตัต ์โดยจะมี
ระบบคลูลิงพำวเวอรท์ี่ใหน้ ำ้เย็น 240 ตนั/ชม. เป็นระบบท ำใหส้ำรหล่อเย็นจบัตวัเป็นของเหลวน ำมำใชใ้นระบบไดใ้หม่ 

จดุเด่นของระบบผลิตไฟฟ้ำแบบไบนำรี คือ 
- เป็นเครื่องจกัรที่มีผลงำนกำรส่งมอบทั่วโลกแลว้กว่ำ 150 เครื่อง 
- ใช้แบริงแม่เหล็กควำมเสียดทำนต ่ำในเครื่องผลิตไฟฟ้ำระบบเทอรไ์บน์ ไม่ตอ้งบ ำรุงรกัษำหรือเติม

น ำ้มนัหล่อล่ืน 
- ออกแบบใหม้ีขนำดกะทดัรดัและรอบหมนุควำมเรว็สงู 
- ประหยดัพลงังำนดว้ยค่ำสมัประสิทธ์ิ PE สงู ควำมสญูเสียต ่ำ 
- ออกแบบใหเ้หมำะกบัโรงไฟฟ้ำของลกูคำ้ได ้ตำมสเป็กควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
- ระบบผลิต / จ ำหน่ำย / ดแูลหลงักำรขำยที่เป็นระบบ เพรำะมีฐำนกำรผลิตในประเทศญ่ีปุ่ น 
อย่ำงไรก็ดี  บริษัทฯได้ท ำประกันภัยตัวโครงกำรแบบ All-risk property protection ปัจจุบัน บริษัทฯ มี

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรน้ใตพ้ิภพ จ ำนวน 23 โครงกำร สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชย ์(COD) เพื่อ
รบัรูร้ำยไดแ้ลว้จ ำนวน 15 โครงกำร  

ส ำหรบัควำมรอ้นใตพ้ิภพจำกบ่อน ำ้รอ้น (onsen) ซึ่งคำดว่ำมีอำยปุระมำณ 100 ปี จึงมีควำมเพยีงพอส ำหรบั
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ในช่วงระยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำตำมสญัญำ จ ำนวน 15 ปี  
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเส่ียงจากการการผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 
ในการผลิตอาหารสตัวน์ า้ของบรษิัทจ าเป็นตอ้งใชว้ตัถดุิบจากธรรมชาติ น ามาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้

ออกมาเป็นผลิตภัณฑอ์าหารสตัวท์ี่มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  โดยวตัถุดิบที่ส  าคญัที่ใชใ้นการผลิต ไดแ้ก่ ปลาป่น 
กากถั่วเหลือง แป้งสาลี และขา้วโพด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินคา้โภคภณัฑ ์(commodity) ซึ่งถูกก าหนดราคาโดยอุปสงค์
และอปุทานในตลาดโลก  

ดงันัน้ เมื่อใดก็ตามที่ราคาวตัถุดิบปรบัตวัสูงขึน้ย่อมส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตอาหารสตัวน์ า้ของบริษัทเพิ่ม
สงูขึน้ตามไปดว้ยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้  อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามบรหิารความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
วัตถุดิบโดยการติดตามข่าวสาร สถานการณ์ ที่เก่ียวขอ้งกับราคาวัตถุดิบเพื่อวิเคราะหส์ถานการณ์อย่างใกลช้ิด        
มีการก าหนดเป้าหมายของราคา ปรมิาณ และระยะเวลาในการส่งมอบกบัผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบบางชนิด เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงดา้นความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ เพื่อการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและใหส้อดคลอ้งกับแผนธุรกิจ 
นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายในการจัดซือ้วัตถุดิบให้มีความหลากหลายและกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆพรอ้มทั้ง                       
มีการหาแหล่งวตัถดุิบใหม่ๆ เพิ่มขึน้เสมอ 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  
บรษิัทมีการน าเขา้วตัถดุิบบางชนิด ไดแ้ก่ กากถั่วเหลือง ตบัปลาหมึก น า้นึ่งปลา ซึ่งเป็นวตัถดุิบส าคญัที่ใช้

เพื่อเสริมคุณค่าอาหารสตัวน์ า้ เป็นส่วนช่วยในการเสริมสรา้งโปรตีนและไขมนัใหแ้ก่สตัวน์ า้  โดยบริษัท จะช าระค่า
วตัถดุิบเป็นเงินดอลลารส์หรฐั และสกุลเยน ท าใหค้วามผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนมีผลต่อตน้ทุนการผลิตและการ
ด าเนินงานของบริษัทโดยตรง เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
ภายในประเทศซึ่งไดแ้ก่กลุ่มตัวแทนจ าหน่ายและกลุ่มเกษตรกร บริษัทจึงมีรายไดเ้ป็นเงินบาทในขณะที่มีรายจ่าย
บางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามบริษัท มีนโยบายในการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการตกลงท าสญัญาซือ้
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคาร (Forward Contract) ทัง้ในดา้นการน าเขา้และส่งออก เพื่อประกนัความ
เส่ียงเป็นครัง้คราว  คราวละ 3 - 6 เดือน ขึน้อยู่กับช่วงระยะเวลาการรับหรือขายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทมี
การศึกษาขอ้มูลสถิติความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในแต่ละสกุลเงินเพื่อน ามาวิเคราะหใ์นตัดสินใจท าสญัญา                 
ซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในแต่ละครัง้  

ส่วนความเส่ียงเรื่องอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินต่อตน้ทนุในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ บรษิัทฯ
อาจมีความเส่ียงในการรบัรูร้ายไดใ้นอนาคตนอ้ยลงจากการอ่อนค่าของเงินเยนในอนาคต บรษิัทจะพิจารณาแนวทาง
ในการป้องกนัความเส่ียงที่เหมาะสมในกรณีที่คาดวา่จะไดร้บัเงนิปันผลจากธุรกจิที่ไดล้งทนุในต่างประเทศ ตามความ
เหมาะสม ณ ช่วงเวลานัน้ๆ  

ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีการซือ้วตัถุดิบเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศทัง้สิน้ 252.67  ลา้น
บาท 187.94 ลา้นบาท และ 71.17 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 19.90  รอ้ยละ 12.74  และ รอ้ยละ 
5.61  ตามล าดบั ของการซือ้วตัถดุิบของบรษิัทในช่วงเวลาดงักล่าว  
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ความเส่ียงจากการแข่งขนักบัผูค้า้รายใหญ่ซึ่งเป็นผูน้  าตลาดอาหารสตัว  ์
ผูน้  าตลาดของสินคา้อาหารสัตวน์ า้มีส่วนแบ่งในตลาดในแต่ละปีประมาณรอ้ยละ 20-30 ของยอดขาย

อาหารสตัวน์ า้โดยรวม รองลงมาเป็นบรษิัทขนาดกลางมส่ีวนแบ่งตลาดระหวา่งรอ้ยละ 5-20 จ านวน 5-6 บรษิัท โดยมี
ส่วนแบ่งรวมกันประมาณรอ้ยละ 50-60  ของยอดขายอาหารสตัวน์ า้โดยรวม  โดยบริษัทจดัอยู่ในบริษัทขนาดกลาง  
นอกจากนั้นจะเป็นบริษัทรายย่อยต่างๆ แต่เนื่องจากผูน้  าตลาดไดร้บัความเชื่อถือจากเกษตรกรสูงและเกษตรกรผู้
เลีย้งกุง้มีการใชผ้ลิตภัณฑข์องผูน้  าตลาดมาเป็นเวลานานท าใหบ้รษิัทประสบความยากล าบากในการแย่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาด  

ดงันัน้บรษิัทจึงมีการวางกลยุทธท์างการตลาดทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เช่น การปรบัปรุงและพฒันาสินคา้
ใหต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้มากที่สุด   โดยใชว้ตัถุดิบที่มีคุณภาพ  เพื่อสรา้งความส าเร็จใหแ้ก่เกษตรกรผูใ้ช้
และตวัแทนจ าหน่ายที่น าสินคา้ไปขายใหแ้ก่ลกูคา้   ขณะเดียวกันไดเ้พิ่มผลิตภณัฑ์อย่างหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กสถานการณ์  โดยค านึงถึงตน้ทุนของเกษตรกรเป็นส่ิงส าคัญสูงสุด  นอกจากนีย้ัง
ส่งเสรมิส่วนลดพิเศษเพื่อการแข่งขนั  การออกรา้นตามงานแสดงสินคา้ต่างๆ  การจดักิจกรรมขอบคณุลกูคา้  การจดั
สัมมนาด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมความรูด้้านการเพาะเลีย้งให้แก่เกษตรกร  เป็นตน้ นอกจากนีบ้ริษัทมีการเน้น
ประสิทธิภาพในการบริการเพื่อเป็นการจูงใจตัวแทนจ าหน่ายและแสดงใหเ้กษตรกรเห็นประสิทธิภาพของคุณภาพ
อาหารกุง้ และอาหารปลาของบริษัทว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพสงูเมื่อเทียบกบัอาหารประเภทเดียวกัน จึงท าใหบ้รษิัท
สามารถรกัษาส่วนแบ่งการตลาดอาหารกุง้และอาหารปลามาไดโ้ดยตลอด   โดยคุณภาพอาหารสดและใหม่เสมอ  
ปราศจากสารปนเป้ือนและเชือ้โรคที่เป็นอนัตราย 

ความเส่ียงจากการท่ีบรษิัทมีรายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายสินคา้ภายในประเทศ 
บริษัท มีรายไดห้ลักจากการจ าหน่ายสินคา้ภายในประเทศ ดงันั้นหากปีใดที่ความตอ้งการอาหารสตัวน์ า้

ภายในประเทศลดลงเนื่องจากสภาพแวดลอ้ม หรือ สภาพภูมิอากาศที่ไม่อ านวยต่อการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ ก็จะเกิด
ผลกระทบที่มีนยัส าคญัต่อปรมิาณการจ าหน่ายสินคา้และรายไดจ้ากการขายของบรษิัท   

ทัง้นี ้โดยปกติปรมิาณการจ าหน่ายสินคา้ของบรษิัทจะขึน้ลงตามฤดกูาล โดยปริมาณการขายอาหารกุง้และ
ปลาจะลดต ่าลงในช่วงปลายฤดูฝนถึงฤดูหนาว เนื่องจากทัง้กุง้และปลาจะกินอาหารนอ้ยลง แต่ถา้หากมีโรคระบาด
ชนิดรา้ยแรง หรือภาวะภัยแลง้หรือน า้ท่วม จะส่งผลท าให้ความตอ้งการอาหารสัตวน์ า้ลดลงและส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายของบรษิัท 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ยงัคงพิจารณาการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนที่ดีในรูปแบบธุรกิจอื่นๆ เพื่อทดแทนความ
เส่ียงดงักล่าว  

ความเส่ียงจากการไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัทย่อย 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากจะขึ ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทแลว้ ยังขึน้อยู่กับผล             

การด าเนินงานของบริษัทย่อยด้วย ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการด าเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อผล               
การด าเนินงานของบรษิัทในงบการเงินรวม    

ทั้งนีก้ลุ่มบริษัทไดก้ าหนดมาตรการในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษัทย่อย นโยบายการ
ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย รวมทัง้การส่งตัวแทนของบริษัทเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อยเพื่อก าหนดนโยบายและรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท ทัง้นีเ้พื่อใหบ้รษิัท บรษิัทย่อยมีการด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกนั ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบรหิารจดัการตน้ทนุใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ และการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ 
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ความเส่ียงจากการถว่งดลุอ านาจ 
จากกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จึงมีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเป็นธรรม

แลว้  อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการก าหนดและแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูอ้  านวยการฝ่ายต่าง ๆ ไว ้ถึง 4 ฝ่าย อย่างชดัเจน นอกจากนีก้ารตดัสินใจและการท า
รายการระหว่างกนัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบรษิัทจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ 3 คนที่ เป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมพิจารณาความเส่ียงดว้ย โดยการท ารายการ
ระหว่างกนัจะพิจารณาถึงประโยชนข์องบรษิัทเป็นส าคญั 

ความเส่ียงจากการท าธุรกิจใหม่ 
 บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละกระจายความเส่ียงจากธุรกิจหลกั จึงไดล้งทุนในอุตสาหกรรม              
ที่ต่างออกไป ตัง้แต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม ปี 2558 จนถึงปัจจุบันปี 2561  คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมัติให้
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยปัจจุบนับรษิัทลงทนุแลว้ 23 โครงการ และสามารถ
รบัรูร้ายไดแ้ลว้จ านวน 15  โครงการ และบริษัทไดจ้ดัตัง้บริษัทร่วมทุนกับบริษัท เซโตอูจิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด 
เพื่อพฒันาที่ดินแลว้น าออกขายใหก้บันกัลงทนุท่ีสนใจท าโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพอีกดว้ย  

เมื่อกลางปี 2561 คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิใหล้งทุนในโครงการอสงัหาริมทรพัย ์“โครงการรเิวอรไ์ซด”์ 
ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม ซึ่งพฒันาโครงการภายใตบ้ริษัทเจา้ของโครงการชื่อ บริษัท ซนัฟรอนเทียร ์อิน
เวสทเ์มน้ท ์จ ากดั  อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 15/2562 ไดม้ีมติให้
ยกเลิกกำรลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัย ์“โครงการรเิวอรไ์ซด”์ แลว้เนื่องจำกกำรพฒันำโครงกำรมีควำมล่ำชำ้เกิน
กว่ำที่ไดต้กลงกนั ประกอบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำวสงูขึน้ 
 ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศมีดงันี ้การไม่แน่นอนของการเมืองในต่างประเทศ 
วฒันธรรมของธุรกิจในต่างประเทศ อาจแตกต่างจากประเทศไทย ทัง้ในดา้นบุคลากร ภาษา กฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคมุการด าเนินงาน  ความเส่ียงดา้นค่าเงิน ความเส่ียงที่เก่ียวกบัภยัพิบตัิ 
รวมถึงความเส่ียงเก่ียวกับกระบวนการผลิตการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร ซึ่งบรษิัทสามารถป้องกันความเส่ียงไดด้ว้ยการ
สรรหาบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถเขา้ไปรบัผิดชอบโครงการ และท าสญัญาประกนัภยัพิบตัิ รวมถึงประกนัอตัรา
แลกเปล่ียนความเส่ียงจากการด าเนินโครงการ  การท าสัญญาต่างๆ การด าเนินการพัฒนาที่ดิน รวมถึงการจด
ทะเบียนโอนท่ีดินล่าชา้กว่าที่ก าหนดจะส่งผลกระทบต่อการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายที่ดินไม่เป็นไปตามแผนการที่วาง 

ความเส่ียงจากเงินลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
บริษัทพิจารณาตดัสินใจในการน าเงินสดจากสภาพคล่องคงเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ไปลงทุนในตรา

สารหนีแ้ละตราสารทนุเพื่อใหเ้กิดเป็นประโยชนต์อบแทนในอนาคตที่สงูกว่าการออมเงินปกติ  การลงทนุทางการเงิน 
ไดแ้ก่ เงินฝาก เงินออม ตั๋วแลกเงิน (BE) หุน้กู ้ของบรษิัทมหาชนจ ากัด  หรือ บรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
ทัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  เพื่อผลประโยชนจ์ากผลต่างของดอกเบีย้รบัที่
สงูกว่าดอกเบีย้จ่าย หรือเพื่อลดค่าใชจ้่ายทางดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมโดยรวม ณ. เวลาใดเวลาหน่ึง ใหน้อ้ยลง หรือการ
ลงทนุในการซือ้หุน้ของบรษิัทมหาชนจ ากดั หรือ หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  บรษิัทไดม้ีการลงทนุในตราสารหนี ้ซึ่งจะมีความเส่ียงที่เกิดจากการผิดนดัช าระ
หนีข้องผูอ้อกตราสารหนีก้ล่าวคือ ผูอ้อกตราสารหนีอ้าจจะไม่สามารถท าตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวไ้ด ้เช่น ไม่สามารถ
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จ่ายดอกเบีย้หรือช าระคืนเงินตน้ใหก้บัผูถื้อตราสารหนีไ้ดต้ามจ านวนหรือตามเวลาที่ก าหนด ทัง้นีบ้รษิัทไดล้งทนุตรา
สารหนีแ้ละตราสารทนุผ่านบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญซึ่งสามารถใหค้  าแนะน าในการลงทนุได ้

 
ความเส่ียงจากการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ 
ความเส่ียงจากการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ สามารถสรุปไดด้งันี ้

- ความเส่ียงจากอณุหภมูิของน า้รอ้นท่ีใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  
บรษิัทท าสญัญาประกนัความเสียหายกบับริษัทผูส่้งน า้รอ้น กรณีที่บรษิัทส่งน า้รอ้นไม่สามารถส่งน า้รอ้นได้
ตามอุณหภูมืที่ก าหนด หรือไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามที่ไดต้กลงไวใ้นสัญญา จะตอ้งจ่าย
ค่าชดเชยใหบ้รษิัท 

- ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
การด าเนินธุรกิจในต่างประเทศมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างจากประเทศไทย ทั้งในดา้นบุคลากร 
ภาษา วฒันธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมการด าเนินงาน
ได ้ทัง้นี ้บรษิัทมีการมอบหมายบคุลากรที่มีความรู ้ความสามารถเขา้ไปรบัผิดชอบในโครงการ 

- ความเส่ียงจากการด าเนินโครงการก่อสรา้งล่าชา้กว่าที่ก าหนด 
จะส่งผลใหก้ารรบัรูร้ายไดข้องแต่ละโครงการล่าชา้ดว้ย ทัง้นีบ้รษิัทไดม้ีการท าสญัญาประกันความเสียหาย
กบับรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ในกรณีเกิดความล่าชา้ 

- ความเส่ียงจากการสญูเสียพลงังานในระหว่างกระบวนการส่งผ่านกระแสไฟฟ้ามากกว่าที่คาดการณ ์
- ความเส่ียงจากการเกิดภยัพิบตัิ 

ภัยพิบัติเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนท าประกันรายไดเ้พื่อชดเชยความ
เสียหายที่อาจเกิดขึน้จากความเส่ียงจากการเกิดภยัพิบตัิ 

- ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บรษิัทมีความเส่ียงในการลงทุนหากค่าเงินบาทแข็งค่าในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินเยน อย่างไรก็
ตาม บริษัทจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากค่าเงินในส่วนของเงินกูส้ถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทขอกูเ้งินจาก
สถาบนัการเงินในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นค่าเงินเยน 
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4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพยส์ินถาวรหลัก 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมลูค่าสทุธิหลงัหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสมเท่ากับ 1,464.34 ลา้นบาท ซึ่งแสดงไว้ในส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และที่ดินอาคาร และ 
อปุกรณ ์ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 ประเภท/ ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1 ที่ดิน  เจา้ของ  497.60  - 
2 ส่วนปรบัปรุงที่ดิน เจา้ของ  0.65  - 
3 อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  เจา้ของ  337.23  - 
4 เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ เจา้ของ  610.56  - 

5 เครื่องตกแตง่และอปุกรณส์ านกังาน เจา้ของ  13.20  - 
6 ยานพาหนะ เจา้ของ  5.10  - 

รวม 1,464.34 
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ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธ ิ

ตามบัญชี (บาท) 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ทีด่นิ  
1. ที่ดินโรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5  ถนนพระราม 2 

(กม.71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม  

31 ไร ่2 งาน 29.4 
ตร.ว. 

98,451,570.00 เจา้ของ ใชเ้ป็นส านกังานและ
บา้นพกัพนกังาน 

จ านองกบัธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเขา้แห่งประเทศไทย 

2. ที่ดินเปล่าจงัหวดัจนัทบรุ ี เลขที่ 2/50-51 หมู่ที่ 2 ถนนรกั
ศกัดิ์ชมลู ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัจนัทบรุ ี

81.8  ตร.ว. 695,300.00 เจา้ของ ไม่ไดใ้ชง้าน              - 

3. ที่ดินเปล่าจงัหวดัเพชรบรุี อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุี 3 งาน   49 ตร.ว. 1,221,500.00 เจา้ของ ไม่ไดใ้ชง้าน - 
4. ที่ดินเปล่า เป็นสวนมะพรา้ว เลขที่ 69/5 หมู่ 5  ถ.พระราม2 ต.

บางขนัแตก อ.เมืองจ.
สมทุรสงคราม 

9 ไร ่16.70. ตร.ว. 2,717,000.00 เจา้ของ ไม่ไดใ้ชง้าน จ านองกบัธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั(มหาชน) 

5. ที่ดินเปล่าจงัหวดัพทัลงุ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พทัลงุ 4 งาน 24 ตร.ว. 425,900.00 เจา้ของ ไม่ไดใ้ชง้าน - 
6. ที่ดินเปล่าจงัหวดัพทัลงุ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 2 งาน  88.30  ตร.ว. 222,000.00 เจา้ของ ไม่ไดใ้ชง้าน - 

รวม 103,733,270.00    

 
ทีด่นิ (อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน ) 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ทีด่นิ 
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1. ที่ดินโรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมู่ 5  ถ.พระราม2 ต.
บางขนัแตก อ.เมืองจ.
สมทุรสงคราม 

9 ไร ่3 งาน 18.30 
ตร.ว. 

7,010,700.00 เจา้ของ บรษิัท นิปอน ฟู้ด โปรดกัส ์ 
จ ากดั เชา่ 

จ านองกบัธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั(มหาชน) 

2. ที่ดินจงัหวดัชมุพร เลขที่ 119/11-12  หมู่ที่3 ต.วงัไผ่ 
อ.เมือง จ.ชมุพร 

4 ไร ่ 61.70 ตร.ว. 4,500,000.00 เจา้ของ ใหเ้ชา่ จ านองกบัธนาคารกสิกรไทย 
(มหาชน) จ ากดั 

3. ที่ดินสรุาษฎรธ์าน ี เลขที่ 95/126 หมู่ที่ 1 ถนนเล่ียง
เมือง ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สรุาษฎร์
ธาน ี

1 ไร ่3 งาน 105.8 
ตร.ว. 

12,850,000.00 เจา้ของ ให ้บ.ทรปิเปิลที บรอด
แบนด ์จ ากดั (มหาชน) เชา่     

จ านองกบัธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเขา้แห่งประเทศไทย 

 รวม 24,360,700.00       

 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 
1.   ศนูยส์รุาษฎรธ์าน ี เลขที่ 95/126 หมู่ที่ 1 ถนนเล่ียง

เมือง ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

- 240,000.00 เจา้ของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศ

ไทย 

2.  ศนูยช์มุพร 124 – 124/1-3 หมู่ 7 ต.ตากแดด 
อ.เมื่อง จ.ชมุพร 

- 412,000.00 เจา้ของ - จ านองกบัธนาคารกสิกรไทย 
(มหาชน) จ ากดั 

รวม 652,000.00    
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อาคาร (อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน) 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

อาคาร 
1. ศนูยส์รุาษฎรธ์านี เลขที่ 95/126 หมู่ที่ 1 ถนนเล่ียง

เมือง ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สรุาษฎร์
ธาน ี

-  5,472,820.40  เจา้ของ ให ้บ.ทรปิเปิลที บรอด
แบนด ์จ ากดั(มหาชน) เช่า     

จ านองกบัธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเขา้แห่งประเทศไทย 

2. ศนูยช์มุพร 124-124/1-3 หมู่ที่ 7 อ.ตากแดด 
อ.เมือง จ.ชมุพร 

-  4,493,305.24  เจา้ของ ใหเ้ชา่ จ านองกบัธนาคารกสิกรไทย 
(มหาชน) จ ากดั 

3. สมทุรสงคราม (หอ้งเย็น) เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5  ถนนพระราม 2 
(กม.71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

-  1.00  เจา้ของ บรษิัท นิปอน ฟู้ด โปรดกัส ์
จ ากดั เชา่ 

จ านองกบัธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั(มหาชน 

4. อาคารพีเพิลพารค์ ถนนอ่อนนชุ ซอยสขุมุวิท 77 แขวง
บางจาก เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

  50,439,010.64  เจา้ของ ใหเ้ชา่ - 

รวม 60,405,137.28       

 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

อาคาร 
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1. โรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5  ถนนพระราม 2 
(กม.71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

- 7,130,377.84 เจา้ของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศ

ไทย 

2. ศนูยจ์นัทบรุ ี เลขที่ 2/50-51 หมู่ที่ 2 ถนนรกั
ศกัดิ์ชมลู ต าบลท่าชา้ง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัจนัทบรุ ี

- 194,716.15 เจา้ของ - - 

3. อาคารพีเพิลพารค์ ถนนอ่อนนชุ ซอยสขุมุวิท 77 แขวง
บางจาก เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

  25,078,013.56  เจา้ของ   

รวม 32,403,107.55    

 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

โรงงาน 
โรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5  ถนนพระราม 2 

(กม.71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

- 1,599,588.60 เจา้ของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศ

ไทย 

รวม 1,599,588.60    

 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองจักร 
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โรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5  ถนนพระราม 2 
(กม.71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

-  356,758.64  เจา้ของ  -  - 

รวม 356,758.64    

 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณส์ านักงาน 
โรงงานสมทุรสงคราม/ศนูย์
กระจาย 

เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5  ถนนพระราม 2 
(กม.71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

- 1,370,187.03 เจา้ของ - - 

รวม 1,370,187.03    

 
 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ 
โรงงานสมทุรสงคราม เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5  ถนนพระราม 2 

(กม.71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

- 5,097,044.60 เจา้ของ - - 

รวม 5,097,044.60    



                                                                        บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน)   
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รายการทรัพยส์ินบริษทัย่อย 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ทีด่นิ 
1. ฟารม์สมทุรสงคราม ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.

สมทุรสงคราม 

243 ไร ่3 งาน 15.15 
ตร.ว. 

121,895,625.00 เจา้ของ ฟารม์เพาะเลีย้ง จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) 

2. โรงงานเพชรบรุ ี เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่
ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอ
เขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบรุ ี

58 ไร ่2 งาน 93 
ตร.ว. 

43,620,120.00 เจา้ของ โรงงานผลิตอาหารสตัว ์ จ านองกบัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แหง่

ประเทศไทย 

3. โรงงานสงขลา เลขที่ 98  หมู่ 13 ต าบลบางเหรียง 
อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 

49 ไร ่3 งาน 96 
ตร.ว. 

159,968,000.00 เจา้ของ โรงงานผลิตอาหารสตัว ์ จ านองกบัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แหง่

ประเทศไทย 

4. บรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น   6,346,608.50  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 
5. บรษิัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น   10,133,878.14  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 
6. SNS Power Company 
Limited 

ประเทศญ่ีปุ่ น   1,668,923.21  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

7. Fino Binary Power Plant 
Limited Liability Company 

ประเทศญ่ีปุ่ น   5,518,790.00  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

8. NIS Binary Power Plant 
Limited Liability Company 

ประเทศญ่ีปุ่ น   5,518,790.00  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 
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9. Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station 
No.1 Liasion Company 

ประเทศญ่ีปุ่ น   5,518,790.00  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

10. Dual Energy Binary 
Power Plant No.1 Liability 
Company 

ประเทศญ่ีปุ่ น   5,518,790.00  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

11. Lena Power Station 
No.1 Limited Liability 
Company 

ประเทศญ่ีปุ่ น   3,802,124.38  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

รวม 369,510,439.23    

 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

อาคาร 
1. โรงงานเพชรบรุ ี เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่

ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอ
เขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบรุ ี

- 11,548,607.59 เจา้ของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แหง่

ประเทศไทย 

2. โรงงานสงขลา 98 หมู่ที่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควน
เนียง จ.สงขลา 

- 24,109,614.97 เจา้ของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แหง่

ประเทศไทย 

3. ฟารม์สมทุรสงคราม ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.
สมทุรสงคราม 

- 6,805,705.75 เจา้ของ - จ านองกบัธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) 
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4. บรษิัท พีกรีน เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ากดั 

ประเทศญ่ีปุ่ น - 312,076.26 เจา้ของ - - 

รวม 42,776,004.57    

 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

โรงงาน 
1.   โรงงานเพชรบรุ ี เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่

ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอ
เขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบรุ ี

- 40,434,890.47 เจา้ของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แหง่

ประเทศไทย 

2.   โรงงานสงขลา 98 หมู่ที่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควน
เนียง จ.สงขลา 

- 159,607,984.57 เจา้ของ - จ านองกบัธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเขา้แหง่

ประเทศไทย 

รวม 200,042,875.04    

 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองจักร 
1.   โรงงานเพชรบรุ ี เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่

ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอ
เขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบรุ ี

-  62,456,089.01  เจา้ของ ใชผ้ลิตอาหารสตัว ์ - 

2.  โรงงานสงขลา 98 หมู่ที่ 13 ต.บางเหรียง อ.ควน
เนียง จ.สงขลา 

-  118,616,751.09  เจา้ของ ใชผ้ลิตอาหารสตัว ์ - 



                                                                        บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน)   

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 43 

3.  ฟารม์สมทุรสงคราม ต.เขายี่สาร อ.อมัพวา จ.
สมทุรสงคราม 

-  144,804.72  เจา้ของ ฟารม์เพาะเลีย้ง - 

4. บรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น -  125,227,048.93  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 
5. บรษิัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น -  35,345,918.37  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 
6. SNS Power Company 
Limited 

ประเทศญ่ีปุ่ น -  24,959,437.56  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

7. Fino Binary Power Plant 
Limited Liability Company 

ประเทศญ่ีปุ่ น -  61,397,737.70  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

8. NIS Binary Power Plant 
Limited Liability Company 

ประเทศญ่ีปุ่ น -  35,061,066.03  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

9. Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station 
No.1 Liasion Company 

ประเทศญ่ีปุ่ น -  40,646,081.52  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

10. Dual Energy Binary 
Power Plant No.1 Liability 
Company 

ประเทศญ่ีปุ่ น -  33,824,857.06  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

11. Lena Power Station 
No.1 Limited Liability 
Company 

ประเทศญ่ีปุ่ น -  72,522,572.54  เจา้ของ ผลิตพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ - 

รวม 610,202,364.53    
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ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณส์ านักงาน 
1. โรงงานเพชร/สงขลา/ฟารม์ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่

ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอ
เขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบรุ ี

-  11,646,994.75  เจา้ของ - - 

2. บรษิัท ทีลกัซ ์โกลบอล บิส
ซิเนส จ ากดั 

 -  2.00  เจา้ของ - - 

3. บรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น -  126,351.04  เจา้ของ - - 
4. บรษิัท พีกรีน เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ากดั 

ประเทศญ่ีปุ่ น -  54,977.08  เจา้ของ - - 

รวม 11,828,324.87    

 
 

ทรัพยส์ิน ทีต่ั้ง พืน้ที ่
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี (บาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ 
โรงงานเพชร/สงขลา/ฟารม์ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อู่

ตะเภา ต าบลหนองชมุพล อ าเภอ
เขายอ้ย  จงัหวดัเพชรบรุ ี

- 13.00 เจา้ของ - - 

รวม 13.00    
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การบันทกึมูลค่าทีด่ินจากราคาทุนเป็นราคาทีต่ีใหม่  

จากงบการเงินประจ าปี 2562 บริษัทไดเ้ปิดเผยการบนัทึกมลูค่าที่ดินจากราคาทุนเป็นราคาที่ตีใหม่ โดยเปิดเผยอยู่ในขอ้ 

4.21 เรื่อง การเปล่ียนนโยบายการบนัทึกมลูค่าของที่ดินจากราคาทุนเป็นราคาที่ตีใหม่  และขอ้ 18 ที่ดินตามราคาที่ตีใหม่  โดย

บริษัทตอ้งการสะท้อนมูลค่าที่แทจ้ริงของที่ดิน ทั้งนี ้บริษัทไดแ้สดงส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าวไวภ้ายใตห้ัวขอ้ 

“ส่วนเกินทนุจากการตีราคาที่ดิน”  โดยมีรายละเอียดการบนัทึกมลูค่าที่ดินใหม่ ดงันี ้

รายละเอียด พืน้ที ่(ตร.ว.) รวมต้นทนุทีด่ิน ราคาประเมิน 
(FV) 

ส่วนเกนิจากการตี
ราคา 

ที่ดินโรงงานเพชรบรุ ี 24,233.40 36,427,349.00 43,620,120.00 7,192,771.00 

ที่ดินโรงงานสงขลา 19,996.00 37,219,485.35 159,968,000.00 122,748,514.65 

ที่ดิน ฟารม์
สมทุรสงคราม 

97,516.60 8,365,600.00 121,895,625.00 113,530,025.00 

โรงงานสมทุรสงคราม 12,618.40 11,407,159.00 98,451,570.00 87,044,411.00 

ที่ดินเปล่าจนัทบรุ ี 81.80 500,000.00 695,300.00 195,300.00 

ที่ดินเปล่าเพชรบรุี 349.00 750,000.00 1,221,500.00 471,500.00 

   94,669,593.35 425,852,115.00 331,182,521.65 

 

หมายเหต ุ ราคาประเมิน (FV) เป็นไปตามรายงานประเมินราคาของผูป้ระเมินราคาอิสระ ที่ด าเนินการประเมินในช่วงระหว่างวนัที่ 30 
สงิหาคม 2562 ถึงวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
เครื่องหมายการคา้ 

บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้ “THAILUXE” ส าหรบัสินคา้ อาหารสตัว ์ โดยไดจ้ด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา้กบัส านกังานเครื่องหมายการคา้ กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา ตัง้แต่ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 
 
สัญญาเช่า  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บรษิทัมีสญัญาเช่าที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง ดงันี ้
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สัญญา คู่สัญญา ระยะเวลาเช่า รายละเอียด 

1. บริษัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
1.1 นางสมมาต   อารมณฤ์ทธิ์ 
(เช่าที่พกัใหพ้นกังาน จ.สงขลา) 
 
1.2  นางสาวจิรฐัติกาล เจตนากลุ 
(เช่าที่พกัใหพ้นกังาน จ.สงขลา) 
 

 
 
อพารท์เมน้ท ์อยู่ดี เพลส 
(คณุสณีุ ศานติคณาวงค)์ 
นางสมมาต   อารมณฤ์ทธิ์ 
 
นางสาวจิรฐัติกาล เจตนากลุ 

 
 
 

1 ปี 
 
 

1 ปี 

 
 
  
สญัญา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562- วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 
 
 
สญัญา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 
 
 

 
4.2. นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม 
นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ย 
 ตามที่บรษิัทไดล้งทนุในบรษิัท นิปปอน ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากดั (เดิมชื่อ  บรษิัท ไทยลกัซ ์ ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากดั) โดยมีสดัส่วน
การถือหุน้รอ้ยละ 55 นัน้ เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้ าหน่ายเงนิลงทนุทัง้หมด
ในบริษัทนิปปอน ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากัด (เดิมชื่อ  บริษัท ไทยลกัซ ์ฟู้ด โปรดกัส ์จ ากัด) ใหแ้ก่บริษัทที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหนึ่ง ตาม
นโยบายของบรษิัทท่ีมุ่งเนน้ดา้นการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพ ในประเทศญ่ีปุ่ น 
 บรษิัทจดัโครงสรา้ง การลงทนุ โดยจดัตัง้ บรษิัท ทีลกัซ ์พาวเวอร ์จ ากดั “TLUXE POWER” ขึน้เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์
2559 โดยมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100 เพื่อด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ ท่ีเมือง เบปปุ จังหวัดโออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น โดย TLUXE POWER ถือหุ้น บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนท์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) “TLUXE INVESTMENTS” 
(นิติบคุคลสญัชำติเมอรร์เิชียส)  

TLUXE INVESTMENTS ถือหุ้น ในบริษัทที่ประเทศฮ่องกง จ ำนวน 3 บริษัทดังนี ้ บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ ้ง จ ำกัด 
(บริษัทย่อย) “TLUXE HOLDING”, บริษัท Geothermal Power A Company Limited (บริษัทย่อย) “GEO A” และ บริษัท 
Geothermal Power B Company Limited (บริษัทย่อย) “GEO B” (นิติบุคคลสัญชำติฮ่องกง) เพื่อถือหุ้นในบริษัท 
ที่ประกอบกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพประเทศญ่ีปุ่ น คือ  

1. บรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั “PPSN” (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพจ านวน 
3 ยนูิต (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถเดินเครื่องจกัรเชิงพาณิชย ์(COD) จ านวน 3 ยนูิต) 

2. บริษัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากัด “SUMO” (นิติบุคคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นใตพ้ิภพ
จ านวน 9 ยนูิต (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถเดินเครื่องจกัรเชิงพาณิชย ์(COD) จ านวน 1 ยนูิต) 

3. SNS Power Company Limited จ ากัด “SNS” (นิติบุคคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น
ใตพ้ิภพ จ านวน 1 ยนูิต (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถเดินเครื่องจกัรเชิงพาณิชย ์(COD) จ านวน 1 ยนูิต) 

4. Fino Binary Power Plant Limited Liability Company “FINO” (นิติบุคคลสัญชาติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังาน ความรอ้นใตพ้ิภพจ านวน 2 ยูนิต (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถเดินเครื่องจกัรเชิงพาณิชย ์(COD) จ านวน 2 ยู
นิต) 
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5. NIS Binary Power Plant Limited Liability Company “NIS” (นิติบุคคลสัญชาติญ่ีปุ่ น)  ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังาน ความรอ้นใตพ้ิภพจ านวน 2 ยนูิต (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถรบัรูร้ายได ้จ านวน 2 ยนูิต) 

6. Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liasion Company “Beppu” (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) 
ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพจ านวน 2 ยนูิต (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถรบัรูร้ายไดจ้ านวน 2 ยนูิต) 

7. Dual Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company “Dual” (นิติบุคคลสัญชาติ ญ่ีปุ่ น)  ซึ่ งมี โครงการ
โรงไฟฟ้า พลงังานความรอ้นใตพ้ิภพจ านวน 2 ยนูิต (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถรบัรูร้ายได ้จ านวน 2 ยนูิต) 

8. Lena Power Station No.1 Limited Liability Company “Lena” (นิติบุคคลสัญชาติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงการ โรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นใตพ้ิภพจ านวน 2 ยูนิต (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถเดินเครื่องจกัรเชิงพาณิชย ์(COD) จ านวน 2 ยู
นิต) 

9. Otomeyama Energy Company Limited “Otomeya” จดัตัง้ขึน้เพื่อรองรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้
พิภพ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

10. S-Power Company Limited “S-Power” จดัตัง้ขึน้เพื่อรองรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพท่ีจะเกิด 
ขึน้ในอนาคต 

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 
 ตามที่บริษัทไดล้งทนุใน บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอรป์อเรชั่น จ ากัด โดยมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 45 นัน้ เมื่อวนัที่ 24 
มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัทเอ็นพีพี ฟู้ด อินคอรป์อเรชั่น 
จ ากดั ใหแ้ก่บรษิัทที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เนื่องจากนโยบายบรษิัทไดไ้ปลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าใตพ้ิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

ตามนโยบายบรษิัทท่ีจะขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟา้ ในประเทศญ่ีปุ่ น จงึเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการ
พฒันาที่ดินที่มีสาธารณปูโภคพรอ้มในการลงทนุสรา้งโรงไฟฟา้พลงังานใตพ้ิภพที่เมอืงเบบป ุ จงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น จงึได้
รว่มทนุกบับรษิัท เซโตอจูิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั  (Setouchi) จดัตัง้นิติบคุคลใหม่ชื่อ M-LUXE ENERGY Co, Ltd (“M-
LUXE”) โดยใหบ้รษิัท พีพีเอสเอน็ จ ากดั  ถือหุน้รอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบยีน 10 ลา้นเยน 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบรษิัทสงูกว่า 
รอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ แต่มีขอ้พิพาททางกฎหมายเก่ียวกับคดีหุน้กูท้ี่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัจ านวน 2 คดี รายละเอียดดงันี ้ 

1. คดีศาลจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขด าที่ ผบ.1276/2562 หมายเลขแดงที่ ผบ.1922/2562  
ความแพ่ง   

เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาลชัน้ตน้พิพากษาใหบ้รษิัทช าระเงินจ านวน 4,000,000 บาท พรอ้มดอกเบีย้
ในอตัรารอ้ยละ 9.25 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ กับใหบ้ริษัทช าระค่าฤชาธรรรม
เนียม โดยก าหนดค่าทนายความ 40,000 บาท  

บรษิัทยื่นอทุธรณ ์และค ารอ้งขอทเุลาการบงัคบัคดี 
ปัจจบุนัศาลอทุธรณไ์ดน้ดัฟังค าพิพากษา ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

 
 2. คดีศาลจงัหวดัสมทุรสงคราม หมายเลขด าที่ ผบ.1661/2562  ความแพ่ง  ปัจจบุนัศาลก าหนดนดั
ไต่สวน/สืบพยาน ในวนัที่ 23 มีนาคม 2563 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 
 
ชื่อบรษิัท  : บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อบรษิัท (ภำษำองักฤษ)  : PP Prime Public Company Limited  
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิหลกั : ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสตัวน์ ำ้ และอำหำรสตัวเ์ลีย้ง 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 69/5 หมู่ 5 ถนนพระรำม 2 ต ำบลบำงขนัแตก อ ำเภอเมือง              

จงัหวดัสมทุรสงครำม 75000 
โทรศพัท ์(034) 771-444 
โทรสำร   (034) 771-025 

โรงงำนเพชรบรุ ี
 
 
 
โรงงำนสงขลำ 

: 
 
 
 
: 

62 หมู่ 2 ถนนรพช. อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชมุพล อ ำเภอเขำยอ้ย                 
จงัหวดัเพชรบรุี  76140  
โทรศพัท ์ (032) 899-881-4 
โทรสำร    (032) 899-885 
98 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ต ำบลบำงเหรียง อ ำเภอควนเนียง 
จงัหวดัสงขลำ 90220  
โทร. : (074) 890-765-8  
โทรสำร: (074) 890-769 

ส ำนกังำนกรุงเทพฯ : 486 โครงกำรพีเพิลพำรค์ อำคำร E1 ชัน้ที่ 3  ถนนอ่อนนชุ แขวงออ่นนชุ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 
โทร. : (02) 029-1480-1 
โทรสำร: (02) 029-1482 ต่อ 777 

เลขทะเบียนบรษิัท  : 0107537000670  
Home Page    : www.ppprime.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 1,126,101,375 บำท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 
ทนุเรียกช ำระแลว้ : 688,066,476 บำท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562) 
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บุคคลอ้ำงอิง 

 
1. นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 
        บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
        62 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชัน้ 4, 6-7 ถนนรชัดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทรศพัท ์0-2229-2800 โทรสำร 0-2359-1259 
 

2. ผูส้อบบญัชี 
บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ำกดั 
72 อำคำร กสท โทรคมนำคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์0-2105-4661 โทรสำร 0-2026-3760 
รำยชื่อผูส้อบบญัชี 
1. นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ ์ เลขที่อนญุำตสอบบญัชี 3759 
2. นำยจิโรจ ศิรโิรโรจน ์  เลขที่อนญุำตสอบบญัชี 5113 
3. นำงสำวกรรณิกำร ์วิภำณรุตัน ์ เลขที่อนญุำตสอบบญัชี 7305 

 

3.   สถำบนักำรเงินท่ีติดต่อประจ ำ 

 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ 9 ถนนรชัดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท:์ 02-544-5631 

 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ 1 ซอยรำษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนรำษฎรบ์รูณะ แขวงรำษฎรบ์รูณะ  
เขตรำษฎรบ์รูณะกรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท ์02-222-0000 

 ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ 191 ถนนสำทรใต ้เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02-343-3000 

 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 
ส ำนกังำนใหญ่ อำคำรเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน  
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์02-271 3700, 02-278 0047, 02-617 2111 
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4.   ที่ปรกึษำกฎหมำย 

 บรษิัท กดุั่น แอนด ์พำรท์เนอรส์ จ ำกดั 
127 อำคำรเกสร ทำวเวอร์ ชั้น  23 ห้อง ซี , เอฟ ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท:์ 02-838-1750 
โทรสำร: 02-838-1795 

 บรษิัท ฟีนิกซ ์แอดไวซอรี่ เซอรว์ิสเซส จ ำกดั  
เลขที่  88 อำคำรปำโซ่  ทำวเวอร์ ชั้น  17 ยูนิต  บี  ถนน สีลม  แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท:์ 02-634-3335 
โทรสำร: 02-634-3988 
 
 

5. นำยทะเบียนหุน้กู ้
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ 9 ถนนรชัดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท:์ 02-544-5631 
 
 

6. ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ 9 ถนนรชัดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท:์ 02-544-5631 
 
บรษิัท หลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
87/2 อำคำรซีอำรซ์ีทำวเวอร ์ชัน้ 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซั่นสเ์พลส ถนนวิทยุ แขวงลมุพีนี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน  ทนุจดช าระแลว้  ชนิดของหุน้ สดัสว่นการ

ถือหุน้ (%) 

บริษัทย่อย 
บริษัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 
62 หมู่ 2 ถนนรพช. อู่ตะเภา 
ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขา
ยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี  76140 

ประกอบธุรกิจผลิต
อาหารสตัวน์  า้ และ
อาหารสตัวเ์ลีย้ง 

789,385,630 บาท 789,385,630 บาท หุน้สามญั 100 

บรษิัท ทีลกัซ ์โกลบอล บิส
ซิเนส จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท 
ไทยดีมีเทอร ์จ ากดั) 
เลขที่ 486 โครงการพีเพิล
พารค์ อาคาร E1 ชัน้ที่ 3 ถนน
อ่อนนชุ แขวงอ่อนนชุ เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร  
10250 
โทรศพัท ์(02) 029-1480 
โทรสาร (02) 029-1482 ต่อ 
777 

ประกอบธุรกิจจดั
จ าหน่ายสินคา้ 

3,000,000 บาท 3,000,000 บาท หุน้สามญั 100 

บริษัท ทีลกัซ ์พาวเวอร ์จ ากดั 
เลขที่ 486 โครงการพีเพิล
พารค์ อาคาร E1 ชัน้ที่ 3 ถนน
อ่อนนชุ แขวงอ่อนนชุ เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร  
10250 
โทรศพัท ์(02) 029-1480 
โทรสาร (02) 029-1482 ต่อ 
777 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

1,100,000,000 
บาท 

1,100,000,000 
บาท 

หุน้สามญั 100 

P PRIME SINGAPORE PTE. 
LTD. 
28-02 One Raffles Place 
Singapore (048616) 

ลงทนุในโครงการ
อสงัหาริมทรพัย ์

1,000 USD 1,000 USD หุน้สามญั 100 

บริษัท ทีลกัซ ์อินเวสเมนต ์
จ ากดั 
10thFloor,Standard 
Chartered Tower, 19 
Cybercity, Ebene, 
Mauritius. 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

10,000 USD 10,000 USD หุน้สามญั 100 
(ถือหุน้ผ่าน 
TLP)  

Origin Power Investment ลงทนุในธุรกิจ 100 USD 100 USD หุน้สามญั 100 
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Co.,Ltd. 
Mauritius. 

พลงังานลม (ถือหุน้ผ่าน 
TLP) 

บรษิัท ทีลกัซ ์โฮลดิง้ จ ากดั 
1901, 19/F  Lee Garden 
One, 33 Hysan Avenue, 
Causeway Bay, Hong 
Kong 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

10,000 USD 10,000 USD หุน้สามญั 100 
(ถือหุน้ผ่าน 
TLI) 

Geothermal Power A 
Company Limited 
1901, 19/F  Lee Garden 
One, 33 Hysan Avenue, 
Causeway Bay, Hong 
Kong 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

10,000 USD 10,000 USD หุน้สามญั 100 
(ถือหุน้ผ่าน 
TLI) 

Geothermal Power B 
Company Limited 
1901, 19/F  Lee Garden 
One, 33 Hysan Avenue, 
Causeway Bay, Hong 
Kong 

ลงทนุในธุรกจิ
พลงังาน 

10,000 USD 10,000 USD หุน้สามญั 100 
(ถือหุน้ผ่าน 
TLI) 

บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั 
1-2-20 ไคกนั มินาโต โตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

12,000,000 เยน 12,000,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผ่าน Geo 
B) 

บริษัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากดั 
6-4-9 มินามิอาโอยามา มินา
โต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

1,000,000 เยน 1,000,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผ่าน TLH) 

บริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์
ยี จ ากดั 
1-1-21 โทราโนมอง มินาโต 
โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

500,000 เยน 500,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผา่น 
SUMO) 

บริษัท เอส พาวเวอร ์ จ ากดั 
6-12-4 รอปปงกิ มินาโต 
โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

500,000 เยน 500,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผา่น 
SUMO) 

บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร ์
จ ากดั 
3-24-6 นิชิชิมบาชิ มินาโต 
โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

500,000 เยน 500,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผ่าน Geo 
B) 

Fino Binary Power Plant 
Limited Liability Company 
2-2-21, Nihonbashi 2-
Chome Building 4TH Floor, 
Chou-Ku, Tokyo 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

10,000 เยน 10,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผ่าน Geo 
A) 
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NIS Binary Power Plant 
Limited Liability Company 
2-2-21, Nihonbashi 2-
Chome Building 4TH Floor, 
Chou-Ku, Tokyo 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

10,000 เยน 10,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผ่าน Geo 
A) 

Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station 
No.1 Liaison Company 
2-2-21, Nihonbashi 2-
Chome Building 4TH Floor, 
Chou-Ku, Tokyo 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

10,000 เยน 10,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผ่าน TLH) 

Dual Energy Binary -Power 
Plant No.1 Limited Liability 
Company 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

100,000 เยน 100,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผ่าน Geo 
B) 

Lena Power Station No.1 
Limited Liability Company 
2-16-4  โดเกงซากา ชิบยูา 
โตเกียว 

โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

5,000,000 เยน 5,000,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผ่าน Geo 
A) 

บริษัท พี กรีน เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ากดั 
24-6, Nishi Shinbashi  3-
Chome, Minato-ku, Tokyo 

ใหค้ าปรกึษา วางแผน 
จดัการเกี่ยวกบัธุรกิจ 

1,000,000 เยน 1,000,000 เยน หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผ่าน TLH) 

Wind Power A Co.,Ltd. 
Hong Kong 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานลม 

100 USD 100 USD หุน้สามญั 100 (ถือหุน้
ผา่น OPI)  

บริษัทรว่ม 
บริษัท เอ็มลกัซ ์เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ากดั 
ชัน้ 1 อาคารโอริออน 2-13 
เทมมงัโจ เบปป ุโออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

พฒันาที่ดินส าหรบัท า
โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นใตพ้ิภพ 

10,000,000 เยน 10,000,000 เยน  25 (ถือหุน้
ผ่าน TLP)  
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ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7.  ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

บริษัทได้ท าการจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว                    
ของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงันี ้ 

ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,126,101,375 บาท 
 แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,126,101,375 หุน้ 
 มลูค่าที่ตราไว ้ หุน้ละ 1.00 บาท 
ทนุช าระแลว้ จ านวน 688,066,476 บาท 
 แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 688,066,476 หุน้ 
 มลูค่าที่ตราไว ้ หุน้ละ 1.00 บาท 

   
7.2 ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 รำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก โดยนบัรวมกำรถือหุน้โดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งกนัตำม
มำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 
1. นายปริน ชนันทรานนท ์          140,304,050       20.39 
2. ครอบครัวจนิดาสมบัตเิจริญ   

 1.1 นายพงศรั์กษ ์จินดาสมบัติเจริญ 40,388,504 5.87 
 1.2 นายพงศภคั จินดาสมบัติเจริญ (1) 15,077,040 2.19 
 1.3 นายนพรุจ จินดาสมบัติเจริญ (2) 12,718,970 1.85 
 รวมครอบครัวจนิดาสมบัตเิจริญ 68,184,514 9.91 

3. บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร ์จ ากดั 30,495,546 4.43 
4. ครอบครัวกิติจารุรัตน ์   

 1.1 นายธีระ กติิจารุรัตน ์  28,151,335  4.09 
 1.2 นายอ าพน กิติจารุรัตน ์(3) 20,000 0.003 
 รวมครอบครัวกิติจารุรัตน ์ 28,171,335 4.09 

5. นางสาวยุวดี วชิรปภา  26,520,100 3.85 
6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED  19,965,900  2.90 
7. นายธานิน สัจจะบริบูรณ ์  19,862,000  2.89 
8. บริษัทหลักทรัพย ์เออซีี จ ากดั (มหาชน)  19,325,550  2.81 
9. MR.SHOGO FUKUOKA  15,000,000  2.18 

10. นายอนุโรจน ์เสนียป์ระกรไกร  9,600,053  1.40 
 รวม 377,429,048 54.85 
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ที่มำ : ปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ (XO) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  

ค ำนวณจำกหุน้สำมญัที่ออกและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน  688,066,476 หุน้ 

หมำยเหต ุ:   (1) และ (2) บตุรที่บรรลนุิติภำวะแลว้ของนำยพงศร์กัษ์ จินดำสมบตัิเจริญ 
                    (3) พีต่ำมกฎหมำยของนำยธีระ กิติจำรุรตัน ์

 
7.3 ยอดหนีจ้ากการออกหุน้กู้/ตั๋วเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมียอดหนีจ้ำกกำรออกหุน้กู ้จ ำนวน 727.10 ลำ้นบำท และมีค่ำธรรมเนียมรอ
ตดัจ่ำยจ ำนวน 5.84 ลำ้นบำท  

รวมยอดหนีค้ำ้งในกำรออกหุน้กูส้ทุธิ 721.26 ลำ้นบำท 
  

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 60 ของก ำไรสทุธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลงัหัก

ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล ขำดทุนสะสม เงินส ำรองตำมกฎหมำย และเงินส ำรองต่ำง ๆ ทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำม  บริษัทอำจ
ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดข้ำงต้นได้ โดยขึน้อยู่กับควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุน
หมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท ทั้งนี ้มติของ
คณะกรรมกำรบรษิัทที่อนุมตัิใหจ้่ำยเงินปันผลจะตอ้งถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำย
ปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทมีอ ำนำจอนมุตัิใหจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได ้และจะด ำเนินกำรรำยงำนใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบในกำรประชมุต่อไป 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 
 2558 2559 2560 2561 2562 

อตัรำก ำไรสทุธิต่อหุน้ (บำท) (0.08) (0.42) 0.45 (0.20) (2.34) 
อตัรำเงินปันผลต่อหุน้ (บำท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อตัรำจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสทุธิ (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสรา้งกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ย 

1) คณะกรรมการบรษิัท  
2) คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 
3) ผูบ้รหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัทมีจ านวนทัง้สิน้ 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายวรุณ อตัถากร (1) กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  
2. ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
3. นางกนกวลัย ์ วรรณบตุร กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการรบัผิดชอบต่อสงัคม 
4. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการรบัผิดชอบต่อสงัคม 
5. นายธีระ กิติจารุรตัน ์(2) กรรมการ / กรรมการบรหิาร  
6. พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์ วิเชียรสรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. นายบญุจรงิ ชลวิโรจน ์(3) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
8. นายธีรวิทย ์ ธนกิจสนุทร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
หมายเหต ุ:  

(1) นายวรุณ อตัถากร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่17/2562 เมื่อวนัที ่14 
สงิหาคม 2562  

คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ
และบรหิารความเส่ียง 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร 

 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
บรหิาร 

 
ผูอ้  านวยการ 

สายบญัชีการเงิน 
ผูอ้  านวยการส านกั
เลขานกุารบรษิัท 

 

ผูอ้  านวยการ 
สายบรหิารจดัการ 

 

ผูอ้  านวยการ 
สายการตลาด
และการคา้ 
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(2) นายธีระ กิตจิารุรตัน ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่17/2562 เมื่อวนัที ่14 
สงิหาคม 2562 

(3) นายบญุจริง ชลวิโรจน ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่17/2562 เมือ่วนัที ่14 
สงิหาคม 2562 

 
กรรมการท่ีลาออก ระหวา่งปี 2562 

รายชื่อ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
1. นายณส ุ จนัทรส์ม 14 สิงหาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 
2. นายสธีุ ตนัติวาณิชชานนท ์ 1 กรกฎาคม 2562 – 16 กรกฎาคม 2562 
3. พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง 31 กรกฎาคม 2558 – 14 สิงหาคม 2562 
4. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์ 27 สิงหาคม 2558 – 14 สิงหาคม 2562 
5. นางนที ชวนสนิท 21 มกราคม 2558 – 14 สิงหาคม 2562 
6. นายปรนิ  ชนนัทรานนท ์ 14 สิงหาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพนัแทนบริษัทได้ คือ นางกนกวลัย ์วรรณบุตร  หรือ นางสาวภทัชรดา 
จฑุาประทีป หรือ นายเด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั หรือ นายวรุณ อตัถากร หรือ นายธีระ กิติจารุรตัน ์กรรมการสองในหา้คนนี ้
ลงลายมือชื่อ และประทบัตราส าคญัของบรษิัท  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหนา้ที่ตามที่ก าหนดในขอ้บังคบัของบริษัทแลว้ ใหค้ณะกรรมการ

บรษิัทมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้
1. มีอ านาจหนา้ที่ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน ฉบบัปี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจ

หนา้ที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของบรษิัทมหาชนจ ากดั 

2. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ  ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย  วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีก าหนดไว ้ ตลอดจนด าเนินการตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

3. ก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนนิธุรกิจ นโยบายดา้นการเงิน นโยบายระดมเงินทนุ  การบรหิารเงินทนุ และ

นโยบายในการบรหิารความเส่ียง  เพื่อใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏิบตัิ 

4. มีอ านาจก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึง่มีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

5. ก ากบัดแูลกิจการใหเ้ป็นไปตามหรือดีกวา่เปา้หมายที่ตัง้ไว ้และก าหนดแนวทางแกไ้ขในกรณีที่มีอปุสรรคในการ

บรรลเุป้าหมายนัน้ 

6. จดัใหม้ีการรายงานขอ้มลูโดยทั่วไป ขอ้มลูงบการเงินต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทั่วไปอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  

โปรง่ใส และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

7. รบัทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคญั และก าหนดแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข กรณีที่พบขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั  
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ตารางการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 
  (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

รายชื่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

 (3 คน) (6 คน) (3 คน) (5 คน) 
1. นายวรุณ อตัถากร - ประธาน - - 
2. ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั - กรรมการ กรรมการ - 
3. นางกนกวลัย ์ วรรณบตุร - กรรมการ - กรรมการ 
4. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป - กรรมการ - กรรมการ 
5. นายธีระ กิติจารุรตัน ์ - กรรมการ - - 
6. พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์ วิเชียรสรรค ์ ประธาน - ประธาน - 
7. นายบญุจรงิ ชลวิโรจน ์ กรรมการ - - - 
8. นายธีรวิทย ์ ธนกิจสนุทร กรรมการ - กรรมการ - 
9. นายประวีณ ดีขจรเดช - กรรมการ - กรรมการ 
10. นายชาญชยั นชุเรือน - - - กรรมการ 

กรรมการทีล่าออก ระหว่างปี 2562 
1. นายณส ุ จนัทรส์ม - กรรมการ - - 
2. นายสธีุ ตนัติวาณิชชานนท ์ - กรรมการ - - 
3. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ (1) - ประธาน - ประธาน (1) 
4. นางนที ชวนสนิท กรรมการ - - - 
หมายเหตุ : 
(1) พลเอกเชาวฤทธิ ์ประภาจิตร ์ ไดข้อลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร แต่ยงัคงด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 

 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 

(1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

รายช่ือ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
พัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ประชุมผู้ถือ
หุ้นปี 2562 

 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี  

22 ครัง้ 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี 
 11 ครัง้ 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี  

21 ครัง้ 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี  

2 ครัง้ 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี 

2 ครัง้ 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี  

2 ครัง้ 

1. นายวรุณ อตัถากร 5/5 - 7/7 - - N/A 
2. ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั  15/22 - 19/21 1/1 - 1/2 
3. นางกนกวลัย ์วรรณบตุร 19/22 - 20/21 - 2/2 2/2 
4. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป 22/22 - 21/21 - 2/2 2/2 
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(1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

รายช่ือ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
พัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ประชุมผู้ถือ
หุ้นปี 2562 

 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี  

22 ครัง้ 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี 
 11 ครัง้ 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี  

21 ครัง้ 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี  

2 ครัง้ 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี 

2 ครัง้ 

จ านวนการ
ประชมุทัง้ปี  

2 ครัง้ 

5. นายธีระ กิติจารุรตัน ์ 5/5 - 7/7 - - N/A 
6. พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วิเชยีรสรรค ์ 17/22 10/11 - 1/1 - 1/2 
7. นายบญุจริง ชลวิโรจน ์ 5/5 2/2 - - - N/A 
8. นายธีรวิทย ์ธนกิจสนุทร 18/22 10/11 - 1/1 - 2/2 

กรรมการทีล่าออก ระหว่างปี 2562 

1. นายณส ุจนัทรส์ม  1/1 - 0/1 - - N/A 

2. นายสธีุ ตนัติวาณิชชานนท ์ N/A - 0/1 - - N/A 

3. พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง 14/17 - - - - 2/2 

4. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์ (1) 16/17 - 14/14 - 2/2 2/2 

5. นางนที ชวนสนิท 12/17 9/9 - - - 1/2 

6. นายปริน ชนนัทรานนท ์ 3/4 - - - - N/A 

หมายเหตุ :       
N/A หมายถงึ ไม่ไดเ้ขา้ร่วม เนือ่งจากกรรมการไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2562 

(1) พลเอกเชาวฤทธิ ์ประภาจิตร ์ ไดข้อลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร แต่ยงัคงด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 

8.2  ผู้บริหาร  

ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความถึง “ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารง
ต าแหน่งระดบับรหิารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารราย
ที่ส่ีทกุราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีและการเงนิท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้
ไปหรือเทียบเท่า” 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีผูบ้รหิารจ านวน  6  ท่าน ประกอบดว้ย 
 รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวรุณ อตัถากร (1) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายธีระ กิติจารุรตัน ์(2) ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3. นายประวีณ ดีขจรเดช (3) ผูอ้  านวยการสายบญัชีการเงิน 
4. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์(4) ผูอ้  านวยการสายการตลาดและการคา้ 
5. นางกนกวลัย ์ วรรณบตุร ผูอ้  านวยการสายบรหิารจดัการ 
6. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป ผูอ้  านวยการส านกัเลขานกุารบรษิัท 

ผู้บริหารทีล่าออก ระหว่างปี 2562 
1. นายณส ุ จนัทรส์ม (5) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (รว่ม) และ ผูอ้  านวยการสายบญัชีการเงิน 
2. นายสธีุ ตนัติวาณิชชานนท ์(6) ผูอ้  านวยการสายบญัชีการเงิน 
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 รายชื่อ ต าแหน่ง 
3. นายนนัทนธ์ุวพล       จิรโชติอนนัตญา  (7) ผูอ้  านวยการสายปฏิบตักิาร 
หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2562 
(1) นายวรุณ อตัถากร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2562 
(2) นายธีระ กิตจิารุรตัน ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2562 
(3) นายประวีณ ดขีจรเดช ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูอ้ านวยการสายบญัชีการเงนิ เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2562 
(4) พลเอกเชาวฤทธิ ์ประภาจิตร์ ไดข้อลาออกจากการเป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร (รว่ม) เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2562 
(5) นายณส ุจนัทร์สม ไดข้อลาออกจากการเป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร (ร่วม) และผูอ้ านวยการสายบญัชีและ

การเงนิ เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2562 
(6) สธุี ตนัตวิาณิชชานนท ์ ไดข้อลาออกจากการเป็นผูอ้ านวยการสายบญัชีการเงนิ เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2562 
(7) นายนนัทนธ์ุวพล จิรโชตอินนัตญา ไดข้อลาออกจากการเป็นผูอ้ านวยการสายปฏบิตักิาร เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2562 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

มีอ านาจและหนา้ที่เก่ียวกับการบริหารบรษิัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยตอ้ง
บริหารบริษัทฯ ตามแผนงานและงบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริตและ
ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทัง้นีอ้  านาจหนา้ที่ใหร้วมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนีร้ว่มดว้ย 

1. พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย  แผนในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณและโครงการของ
บริษัทและบริษัทในเครือ  เพื่อให้การด าเนินกิจการและบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  
แผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้ เพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

2. ก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารบริษัทในเครือและบรษิัทในเครือใหม้ีการเชื่อมโยงและเกือ้หนุน
กนัทัง้ในสายธุรกิจผลิต จ าหน่ายอาหารสตัวน์ า้  สายเพาะเลีย้งสตัวน์ า้  ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ควบคมุการบรหิารงานของบรษิัท และบรษิัทในเครือ เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องบรษิัท  ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวแ้ละมีหนา้ที่รายงานผลการด าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
บรษิัท 

4. จัดโครงสรา้งองค์กรและการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดย
ครอบคลมุทัง้เรื่อง การคัดเลือก  การฝึกอบรม  การว่าจา้ง  และการเลิกจา้งพนกังานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่
คณะผูบ้รหิาร หรือผูบ้ริหารระดบัสงู  โดยจะเป็นผูม้ีอ  านาจแทนบรษิัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน  
มีอ านาจสั่ งการ  ออกระเบียบ   ประกาศ  บันทึก  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบรษิัท 

5. การควบคุมและสนับสนุนการจัดท าระบบงบประมาณบริษัท และงบประมาณโครงการต่าง ๆ เพื่อให ้                    
มีการใชง้บประมาณไดอ้ย่างถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 

6. เป็นผูน้  าในการสรา้งวฒันธรรมการเรียนรูใ้หเ้กิดขึน้ในองคก์ร 
7. เป็นผู้มีบทบาทในการรกัษาภาพลักษณ์ที่ดีองคก์ร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บริษัทให้เป็นที่ รูจ้ักแก่

บคุคลภายนอก 
8. มอบหมายใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึง หรือหลายคนกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได ้โดย

การมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนังสือมอบอ านาจใหไ้ว ้ และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  ขอ้ก าหนด  หรือค าสั่ งที่คณะกรรมการ และ/
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หรือคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือของบรษิัทฯ  โดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสามารถยกเลิกเปล่ียนแปลง 
หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ได ้

9. พิจารณาผลก าไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ าปี 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ อนมุตัิ 

10. มีอ านาจอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯมอบหมาย 

ทัง้นีก้ารมอบอ านาจใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บคุคลอื่นท่ีประธานเจา้หนา้ที่
บริหารเห็นควร โดยไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (ตามขอ้บงัคับและตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ก าหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลักษณะดงักล่าวตอ้ง
เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคับ
ของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติ
ทั่วไปของบรษิัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้

 
รายงานการถือหลกัทรพัย ์บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) ของกรรมการและผูบ้รหิาร ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 

รายนามกรรมการและผูบ้ริหาร 
จ านวนหุน้ 

ณ 28 ธ.ค. 2561 ณ 30 ธ.ค. 2562 เพ่ิมขึน้ / 
ลดลง 

%การถือหุน้ 
ทางตรง ทางออ้ม ทางตรง ทางออ้ม 

1. นายวรุณ อตัถากร - - - - - - 
2. ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั  - - - - - - 
3. นางกนกวลัย ์วรรณบตุร - - - - - - 
4. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป - - - - - - 
5. นายธีระ กิติจารุรตัน ์ 15,540,135 1,849,500 28,151,335 20,000 - 4.091 
6. พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์ 12,500 - 12,500 - - 0.002 
7. นายบญุจริง ชลวิโรจน ์ - - - - - - 
8. นายธีรวิทย ์ธนกิจสนุทร - - - - - - 
9. นายประวีณ ดขีจรเดช - - - - - - 
10. พลเอกเชาวฤทธิ ์ประภาจิตร ์ - - - - - - 
หมายเหต ุ: การถือหุน้ทางออ้ม โดยนบัรวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นางสาวศศิพร พันธุรตัน์ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2560 และไดล้าออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562  โดยแต่งตัง้นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป ด ารงต าแหน่ง
เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัทแทน  
 
 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่เลขานกุารบรษิัท 
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท                      
การประชมุผูถื้อหุน้และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการบริษัทและบรษิัทฯ ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้สนบัสนนุใหก้ารก ากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี  

• ส่งเสรมิความเขา้ใจและใหข้อ้มลูคณะกรรมการบรษิัท เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ    
• จดัใหม้ีการชีแ้จงรายละเอียดในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิและขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการก ากับดูแลกิจการ 

และขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบแก่กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
• จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท                          

กฎบตัรคณะกรรมการและขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี 
• บนัทึกรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้การประสานงานเพื่อแจง้มติและ

นโยบายของคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ใหผู้บ้รหิารที่เก่ียวขอ้งทราบ ติดตามการปฏิบตัิตามมติและนโยบาย
ดงักล่าว  

• จดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปี  หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้  หนงัสือนดัประชมุ
คณะกรรมการบรษิัท  รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

• ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเก็บรกัษา
รายงานการมีส่วนไดเ้สียตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 

• ดแูลใหห้น่วยงานเลขานกุาร เป็นศนูยก์ลางบรหิารงานดา้นธุรการของคณะกรรมการบรษิัท ในการติดต่อเพื่อให้
ขอ้มลูข่าวสารในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ 

• ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัทและด าเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด หรือ ตามที่ไดร้บั 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส และเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้
คณะกรรมการบริษัทน าเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งสามารถเทียบเคียงกันไดก้ับธุรกิจ
ของบริษัท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุม เมื่อรวม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2562 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 3,226,704 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 

หมายเหต ุ: บรษิัทฯ ไม่ไดม้ีการจา่ยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ในปี 2560 และปี 2561 และปี 2562  บรษิัทมีการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิารของบรษิัท ดงันี ้

         หน่วย : บาท 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร ปี 2560 
ค่าตอบแทน 

ปี 2561 
ค่าตอบแทน 

ปี 2562 
ค่าตอบแทน 

จ ำนวน (คน) 5 5 6 
เงินเดือนรวม 9,713,667 12,382,387 11,410,301 

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม  2562) หน่วย : บาท 

รายชื่อ 

คณะกรรมการบริษัท ค่าเบีย้ประชมุ 

รวม ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้
ประชมุ 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
พฒันา 

อย่างยั่งยืน 

1. นายวรุณ อตัถากร 90,968 12,000 - 10,000 - - 112,968 

2. ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั  240,000 36,000 - 90,000 5,000 - 371,000 

3. นางกนกวลัย ์วรรณบตุร 240,000 48,000 - 75,000 - 10,000 373,000 

4. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป 240,000 48,000 - 80,000 - 10,000 378,000 

5. นายธีระ กิติจารุรตัน ์ 90,968 12,000 - 10,000 - - 112,968 

6. พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์ 300,000 60,000 50,000 - 5,000 - 415,000 

7. นายบญุจริง ชลวิโรจน ์ 90,968 24,000 10,000 - - - 124,968 

8. นายธีรวิทย ์ธนกิจสนุทร 240,000 48,000 50,000 - 5,000 - 343,000 

9. นายประวีณ ดขีจรเดช - - - 65,000 - 5,000 70,000 

10. นายชาญชยั นชุเรือน - - - - - 5,000 5,000 

กรรมการทีล่าออก ระหว่างปี 2562 

1. นายณส ุจนัทรส์ม  9,333 - - - - - 9,333 

2. นายสธีุ ตนัตวิาณิชชานนท ์ 10,000 24,000 - - - - 34,000 

3. พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง 223,548 52,500 - - - - 276,048 

4. พลเอกเชาวฤทธิ ์ประภาจิตร์ (1) 186,290 24,000 - 70,000 - 10,000 290,290 

5. นางนท ีชวนสนิท 149,032 - 45,000 - - - 194,032 

6. นายปริน ชนนัทรานนท ์ 117,097 - - - - - 117,097 

รวม 2,228,204 388,500 155,000 400,000 15,000 40,000 3,226,704 
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โบนสัรวม 1,944,273 2,809,834 - 
อื่น ๆ 4,405,589 2,373,138 1,557,655 
รวม 16,063,529 17,565,359 12,967,956 

หมายเหต ุ: จ านวนผูบ้รหิารตามนิยาม ก.ล.ต. 
ปี 2562 บรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้รหิาร  3 ราย จ านวน 185,179  บาท 
 
2 )  ค่าตอบแทนอื่น 
 -  ไม่มี – 
 

8.5 บุคลากร 

กลุ่มบรษิัทมีพนกังานทัง้หมด  664 คน โดยไดจ้า่ยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ใหแ้ก่พนกังานท่ีไม่ใชผู่บ้รหิารใหแ้ก่
พนกังานทัง้กลุ่มบรษิัท รวมพนกังานของบรษิัทย่อย จ านวนรวม  166,620,248   ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

 
                                                                                                                                                    หน่วย : บำท 

 บริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อย รวม 

1. เงินเดือน โบนสั ค่ำล่วงเวลำ เบีย้ขยนั     
ค่ำเครื่องแบบ 

69,645,403 90,916,067 160,561,470 

2. เงินสมทบประกนัสงัคม 1,436,924 2,673,945 4,110,869 
3. เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 972,691 975,218 1,947,909 
รวมทัง้สิน้ 72,055,018 94,565,230 166,620,248 

 

ขอ้พิพาทดา้นแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
– ไม่มี – 

นโยบายการดแูลเรื่องค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน  
บรษิัทมีนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนพนกังานท่ีเหมาะสม เพียงพอในการจงูใจ ดงึดดู และด ารงไวซ้ึง่

พนกังานท่ีมีความสามารถ โดยค่าตอบแทนดงักล่าวพิจารณาจากประสบการณ ์ความช านาญ ความรูค้วามสามารถ 
นอกจากนีค้่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัอตัราทั่วไปของบรษิัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั  และมี
ขนาดใกลเ้คยีงกนั  

บรษิัทฯ ตอบแทนพนกังานท่ีไดท้ างานอย่างเต็มความสามารถ ดว้ยการใหส้วสัดิการและสิทธิประโยชนต์า่ง ๆ                 
ที่พนกังานของบรษิัทพึงไดร้บั ซึ่งมีดงัต่อไปนี ้

ประกนัสงัคม กองทุนที่จดัตัง้ขึน้เพื่อพนกังานของเรากรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือ ถึงแก่ความตาย  อัน
มิใช่เนื่องจากการท างาน 

กองทนุเงินทดแทน  กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ส าหรบัพนกังานกรณีเจ็บป่วย อนัเนื่องมาจากการท างาน 
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กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุท่ีสะสมเงินจากพนกังานและบรษิัทฯ เพื่อเป็นเงินทนุยามเกษียณอายจุากการท างาน 

ตรวจสขุภาพ พนกังานทกุคนจะไดร้บัการตรวจสขุภาพประจ าปีจากโรงพยาบาลท่ีน่าเชื่อถือ 

หอ้งพยาบาล เรามีหอ้งปฐมพยาบาลและยาสามญัประจ าบา้นใหแ้ก่พนกังานท่ีอาจเกิดอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วย 

การฝึกอบรม เราเชื่อว่าบุคลากรท่ีดีเป็นปัจจยัที่จะน าบริษัทไปสู่ความส าเร็จ เราจึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้พิ่มพูน
ความรูแ้ละความช านาญในการท างานใหด้ียิ่งขึน้ โดยการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกบรษิัท 

สมัมนานอกสถานท่ี บรษิัทจดักิจกรรมสมัมนาตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อใหพ้นกังานไดม้ีโอกาสพกัผ่อนประจ าปี และมี
กิจกรรมเพื่อเสรมิทกัษะการท างานเป็นทีมใหแ้ก่พนกังานอีกดว้ย 

ประกนัสขุภาพ และ
ประกนัอบุตัิเหต ุ

เพื่อเป็นการช่วยลดความขดัแยง้ในดา้นเงินชดเชยระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง กรณีลกูจา้งตอ้งสญูเสีย
ชีวิต สูญเสีย อวยัวะหรือจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ซึ่งถา้นายจา้งมิไดท้ าประกันกลุ่มไว ้จะตอ้งชดเชยให้
ดว้ยเงินของนายจา้งเอง หรือหากลกูจา้งไดร้บัเงินชดเชยในจ านวนที่นอ้ยกว่าที่ลกูจา้งคาดหวงั อาจท า
ใหเ้กิดความไม่พอใจส่งผลเสียต่อภาพพจนข์ององคก์รนัน้ ๆ 

กองทนุการศกึษา กองทุนแบ่งเป็น ทุนเพื่อการศึกษาของบุตรพนักงาน เพื่อเป็นการลดภาระของพนักงานและทุนเพื่อ
การศกึษาของพนกังาน เพื่อส่งเสรมิใหพ้นกังานไดม้ีโอกาสศกึษาเพิ่มเติมความรูม้ากยิ่งขึน้ 

เงินรางวลั(โบนสั) 
ประจ าปี 

เป็นเงินรางวลัเพื่อเป็นขวญัและก าลงัในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

เงินชว่ยเหลือในโอกาส
ต่างๆ 

บริษัทมีเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้น อาทิ เงินช่วยเหลือค่าท าศพ เงิน
ช่วยเหลืองานแต่งงาน และเงินช่วยเหลือรบัขวญับตุร 

เครื่องแบบพนกังาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและลดค่าใชจ้่ายใหก้บัพนกังาน 

รางวลัขยนัประจ าปี เพื่อเป็นรางวลัใหพ้นกังานท่ีมีความมุ่งมั่นตัง้ในในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างสม ่าเสมอ 

รางวลัปฏิบตังิานนานปี เพื่อเป็นการตอบแทนพนกังานท่ีท างานกบับรษิัทมาเป็นเวลานานและรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบับรษิัท 

โครงการเกษียณอายุ
ก่อนก าหนด (Early) 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนกังานท่ีมีความประสงคข์อเกษียณอายกุอ่นก าหนด ใหม้ีเงินทนุส ารองในการ
ด าเนินชีวิตหลงัออกจากงาน 

ค่าอาหารพนกังาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนกังานท่ีมาปฏิบตัิงานในวนัหยดุ 

น า้สะอาดส าหรบัดื่ม บรษิัทตระหนกัถงึสขุภาพของพนกังาน จงึไดต้ดิตัง้เครื่องท าน า้เยน็ พรอ้มทัง้น า้ดืม่สะอาดไวบ้รกิาร
พนกังานตามจดุและหนว่ยงานตา่ง ๆอยา่งทั่วถงึ 

โรงอาหาร เพื่อใหพ้นกังานไดม้ีสถานท่ีรบัประทานอาหารท่ีสะอาดและถกูสขุลกัษณะ บรษิัทจงึไดเ้ตรียมโรง
อาหารพรอ้มตดิตัง้ทีวี เพื่อสรา้งความบนัเทงิใหพ้นกังานในชว่งเวลาพกัผ่อน 

รถรบั-ส่ง บรษิัทตระหนกัถงึความปลอดภยั ความสะดวกรวดเรว็ในการเดินทางไป-กลบั ของพนกังาน เพื่อเป็น
การลดรายจ่ายคา่เดินทางใหก้บัพนกังาน 

งานเลีย้งปีใหม่ บรษิัทจดัใหม้งีานเลีย้งปีใหม่ใหก้บัพนกังาน โดยเนน้การจดังานขึน้เพื่อเป็นการส่งเสรมิความสามคัคี
ในหมู่พนกังาน  

เบีย้ขยนั บรษิัทฯ ใหร้างวลัเบีย้ขยนัรายเดอืนกบัพนกังานประจ าที่มาท างานและบนัทึกเวลาท างาน ตาม
หลกัเกณฑ ์

นโยบายการพฒันาบคุลากร  
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บรษิัทพฒันาทรพัยากรบคุคลโดยการใหก้ารศกึษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อใหพ้นกังานทกุคนมีทักษะ
และความรูเ้หมาะสมกบัการปฏิบตัิงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

1. พฒันาการท างานเป็นทีมโดยใหพ้นกังานทกุระดบัมีส่วนรว่มในการแกปั้ญหาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการ
ด าเนินการใหบ้รรลตุามนโยบายที่ก าหนด 

2. พฒันาจากพนกังานไปสู่สายการบรหิารการจดัการอย่างมืออาชีพ 
3. พฒันาจากพนกังานไปสู่สายผูช้  านาญการ 

 
ตารางแสดงจ านวนพนกังานแยกตามฝ่ายต่าง ๆ ของบรษิัท 

สายงาน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

(คน) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

(คน) 

ฝ่ายบรหิาร 9 11 

ส านกังานเลขานกุารบรษิัท 2 2 

วิจยัและส่งเสรมิวชิาการ 8 6 

บญัชีและการเงิน 22 18 

บรหิารงบประมาณ - 1 

สินเชื่อและบรหิารหนื ้ 7 7 

ทรพัยากรมนษุย ์ 28 27 

จดัซือ้ 9 8 

ขาย 46 42 

CSRและส่ือสารองคก์ร 4 4 

บรหิารงานส่วนกลาง 3 3 

ผลิตอาหารกุง้ 47 43 

ผลิตอาหารปลาและสตัวเ์ลีย้ง 74 70 

วิศวกรรม 25 23 

ตรวจสอบภายใน 1 1 

คลงัสินคา้ 59 64 

ฟารม์เพาะเลีย้ง 8 7 

ระบบคณุภาพ 7 7 

ประกนัคณุภาพ 25 23 

เจา้หนา้ที่ความปลอดภยั 1 2 

สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6 

ทนายความ 3 3 

ธุรการการตลาด 19 18 

ส านกัยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย 1 1 

ส านกังานเลขานกุารบรหิาร 1 1 

พฒันาธุรกจิ 1 1 
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บรหิาร (โรงงานสงขลา) 1 1 

สตูรอาหาร (โรงงานสงขลา) - - 

ผลิต (โรงงานสงขลา) 86 70 

คลงัสินคา้ (โรงงานสงขลา) 18 21 

ที่ปรกึษา - - 

วางแผนและพฒันาการผลิต - - 

ธุรการขาย(สงขลา) 2 2 

จดัส่ง สงขลา 4 4 

ทรพัยากรมนษุยแ์ละธุรการ สงขลา 10 8 

ประกนัคณุภาพ สงขลา 11 9 

วิศวกรรม สงขลา 10 9 

บญัชี สงขลา 3 3 

จดัซือ้ สงขลา 2 2 

สนง.เทคโนโลยีและสารสนเทศสงขลา 1 1 

ระบบคณุภาพ สงขลา 4 4 

เจา้หนา้ที่ความปลอดภยั สงขลา 1 1 

รวม 569 534 
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9.  การก ากบัดูแลกิจการ 
 
9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายว่าดว้ย “การก ากับดแูลกิจการที่ดี” บรษิัทจึงไดน้ าหลกัการดงักล่าว เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของบรษิัท ทัง้นี ้คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นส่ิงที่
มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจใหม้ีการเจรญิเติบโตที่ยั่งยืน  คณะกรรมการบรษิัท มีความมุ่งมั่นและตัง้ใจที่
จะปฏิบตัิตามหลกัการดงักล่าว โดยไดก้ าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรษิัท ที่ใหค้วามส าคญัต่อระบบ
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  ก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้  ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และไดน้ าหลกัการการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2549 มาใช ้ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวดดงันี ้ 

 

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 
ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครัง้ แบ่งเป็น การประชุมสามัญประจ าปี 2562 และการ

ประชุมวิสามญั ครัง้ที่ 1 ปี 2562 โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการการตรวจสอบ และตัวแทนของผูส้อบบญัชี
เขา้รว่มประชมุดว้ย บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนัส าหรบัการประชุมสามญัและไม่นอ้ยกว่า 14 วนัส าหรบัการประชุมวิสามญั   หนงัสือ
เชิญประชุมมีรายละเอียดครบถว้นเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ มีการบันทึกรายงานการประชุม
ครบถว้นเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบได ้ ทั้งนีบ้ริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมในเว็บไซตข์อง
บรษิัทที่ www.ppprime.co.th 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่า
เทยีมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามใด ๆ  ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทัง้
ไดบ้นัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชมุบรษิัท  

 

2) การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตัวเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน หรือ

สามารถเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงเขา้ประชมุแทน โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบรษิัทไดจ้ดัส่งพรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุเพื่อความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ และไดจ้ดัเตรียมของว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผูถื้อหุน้ในบรเิวณ
ลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชมุ  

ในการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ
เรื่องที่พิจารณาในวาระนั้น ๆ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดเ้ลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ
บรษิัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ  

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน  โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินที่ส  าคัญของบริษัทได้
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่
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เก่ียวขอ้งกับบริษัท (Compliance  Control)  และเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ที่
ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที่  คณะกรรมการจึงก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

3) การค านึงถงึบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย   
▪ พนกังาน   

บริษัทไดป้ฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาสผลตอบแทน การแต่งตัง้ มีการจดัการ
อบรมพฒันาส่งเสริมพนกังาน  มีการจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การใหทุ้นการศึกษาแก่บตุร ธิดาของพนกังานที่เรียนดี 
รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานบริษัท ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบัติ  การดูแล
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของพนักงานผ่านศูนยร์บัความคิดเห็นผ่านเว็บไซตข์องบริษัท หรือการแจง้เบาะแสกรณีพบการทุจริตใน
องคก์ร โดยความคิดเห็นดงักล่าวจะถกูส่งตรงยงัคณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับพนักงานอย่างเคร่งครดั หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน
หนา้ที่การงานของพนกังานหรือคกุคาม และสรา้งความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

 
▪ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจภายใตค้วามปลอดภยั สภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของพนกังาน โดยบรษิัท
จะด าเนินการภายใตน้โยบายของบรษิัทฯ ดงันี ้

1. บริษัทจะสนับสนุนใหป้ฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยและขอ้ก าหนดต่างๆ ดา้นชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

2. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการพฒันาและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานและวิธีการ
ปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยั เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัและโรคจากการท างาน 

3. บริษัทจะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรูแ้ละสรา้งจิตส านึกด้านความปลอดภัย พรอ้มทั้ง
ประกาศนโยบายดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานให้พนักงาน
รบัทราบ 

4. บริษัทจะใหก้ารสนบัสนุนทรพัยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรพัยากรที่เก่ียวขอ้งอย่าง
เหมาะสมในการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

5. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ดา้นความปลอดภัยภายใน
บรษิัท 

 
▪ ค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีสวสัดิการผลประโยชน ์ตอบแทนกับพนักงานที่ไดใ้หค้วามร่วมมือปฏิบัติงานดว้ยดีกับบริษัท 
เช่น 

- กองทนุประกนัสงัคม บรษิัทจะใหพ้นกังานทุกคนทุกระดบัเขา้อยู่ในระบบกองทุนประกันสงัคม ซึ่งเป็น
กองทุนที่ใหห้ลกัประกันแก่ผูป้ระกันตนใหไ้ดป้ระโยชนท์ดแทน เมื่อตอ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
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ทพุพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะหบ์ุตร ชราภาพ 
และว่างงาน ทัง้นี ้สิทธิประโยชนต์่างๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขกองทนุประกนัสงัคมก าหนด 

- กองทุนเงินทดแทน บริษัทไดส่้งเงินสมทบใหก้ับกองทุนเงินทดแทนเป็นประจ าทุกปี โดยส่งเงินสมทบ
ฝ่ายเดียวโดยกองทนุเงินทดแทนจะท าหนา้ที่จ่ายค่าทดแทนใหก้ับพนกังานที่ประสบอตัราย เจ็บป่วย 
สญูเสียอวยัวะ สญูเสียสมรรถภาพของอวยัวะ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสญูหายจากการท างานให้
บรษิัท 

- การตรวจสขุภาพประจ าปี บริษัทก าหนดการตรวจสขุภาพของพนกังานเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้ 
โดยทีมแพทยห์รือสถาบนัตรวจสขุภาพที่ผ่านการรบัรอง รายการตรวจสขุภาพจะพิจารณาจากความ
เส่ียงของงาน โดยแยกรายการตรวจโดยพิจารณาตามกลุ่มลักษณะงาน และแยกรายการแยกกลุ่ม
พนกังานตามอายุ 

- กองทนุการศึกษา มีก าหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข เพื่อเป็นการส่งเสรมิดา้นการศกึษาแก่อนาคต
ของบตุรพนกังานท่ีอายงุาน 1 ปีขึน้ไป และเกิดประโยชนส์งูสดุตามนโยบาย 

- กองทุนส ารองเลีย้งชีพ บริษัทน าเงินสะสมของพนักงานที่ผ่านทดลองงานและเป็นสมาชิก ส่งเข้า
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ พรอ้มทั้งเงินสมทบที่บริษัทสมทบใหก้ับพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเลือก
จ่ายสะสมเขา้กองทุนในอัตรารอ้ยละ 3 หรือ 5 หรือ 10 หรือ 15 ของค่าจา้งต่อเดือน และบริษัทจะ
สมทบใหก้ับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เท่ากับรอ้ยละ 3 สมาชิกจะไดร้บัคืนเงินที่สะสมเท่ากับ 
100% และเงินสมทบตามอายขุองสมาชิก เป็นปี 

อายสุมาชิก 1 ปีขึน้ไป แต่ไม่ถึง 2 ปี  บรษิัทสมทบ 20% 
อายสุมาชิก 2 ปีขึน้ไป แต่ไม่ถึง 3 ปี  บรษิัทสมทบ 40% 
อายสุมาชิก 3 ปีขึน้ไป แต่ไม่ถึง 4 ปี  บรษิัทสมทบ 60% 
อายสุมาชิก 4 ปีขึน้ไป แต่ไม่ถึง 5 ปี  บรษิัทสมทบ 80% 

   อายสุมาชิก 5 ปีขึน้ไป    บรษิัทสมทบ 100% 
- ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต บริษัทจะท าประกันสุขภาพกลุ่มในกรณีเจ็บป่วยหนักจนตอ้งนอนพัก

โรงพยาบาล อบุตัิเหต ุและประกนัชีวิต โดยแบ่งกลุ่มดงันี ้
กลุ่มพนกังานท่ีปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอบุตัิเหต ุ
กลุ่มพนกังานประจ า 

- เงินช่วยเหลือเยี่ยมไขพ้นักงาน เพื่อเป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจใหก้ับพนักงานในยาม เจ็บป่วย 
แสดงถึงความห่วงใยในสขุภาพของพนกังานทกุคน 

- เงินช่วยเหลือค่าท าศพ  
- เครื่องแบบพนกังาน เพื่อความเป็นระเบียบในการแต่งกายของพนกังาน 
- รถรบั-ส่ง บริษัทตระหนกัถึงความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงานของพนกังาน 

จึงไดจ้ดัรถประจ าเสน้ทางเพื่อรบั-ส่งพนกังาน และลดรายจ่ายค่าเดินทางใหพ้นกังาน 
สายที่ 1 จากเพชรบรุีเขาวงั-โรงงานเพชรบรุี รอบเชา้-เย็น 
สายที่ 2 จากตลาดแม่กลอง-โรงงานเพชรบรุี รอบเชา้-เย็น 
สายที่ 3 จากโรงงานแม่กลอง-โรงงานเพชรบรุี รอบเย็น-เชา้ 
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▪ การจา้งงานและการบรหิารแรงงาน 
บรษิัทฯ ยึดมั่นในหลกัปรชัญาขององคก์ร ท่ีว่า “คนคืนหวัใจหลกัของการขบัเคล่ือนองคก์ร” ดงันัน้ พนกังานคือ

สินทรพัยท์ี่มีค่า และเป็นหวัใจส าคญัในการผลกัดนัองคก์รไปสู่ความส าเรจ็และการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงใหค้วามส าคญั
ต่อการดแูละและปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและบนพืน้ฐานของการเคารพสิทธิมนษุยชน 

บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายดา้นการจา้งงานและการบริหารแรงงานใหส้อดคลอ้งกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย ปฏิญญาสากลว่าด้วย  สิทธิมนุษยชน  (United Nations Universal 
Declaration of Human Right: UNDHR) 
 

▪ ลกูคา้   
บรษิัทมีเจตจ านงที่จะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

โดยส่งมอบสินคา้และใหบ้รกิารที่มีคณุภาพตรงตามก าหนดหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูคา้ในราคาที่เป็นธรรม ให้
ขอ้มลูข่าวสารที่ถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณแ์ก่ลกูคา้ ติดต่อกบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นที่ไวว้างใจแก่ลกูคา้ รกัษาความลบัลกูคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 
▪ คู่แข่ง  

บริษัทประพฤติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำให้สอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลัก
ปฏิบตัิกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรูค้วำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉอ้ฉล ประพฤติตำมกรอบ
กติกำกำรแข่งขันที่ดี รกัษำบรรทัดฐำนของขอ้พึงปฏิบัติในกำรแข่งขัน หลีกเล่ียงวิธีกำรที่ไม่สุจริตเพื่อก่อใหเ้กิดควำม
ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมหรือท ำลำยคู่แข่งขนั 

 
▪ คู่คา้   

บรษิัทมีนโยบายที่จะใหก้ารปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 
มีการซือ้สินคา้และบรกิารจากคู่คา้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ รวมถึงปฏิบัติตามสญัญาต่อคู่คา้ตามเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงอย่างเคร่งครดั ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณท์ี่
ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา ใหข้อ้มลูที่เป็นจรงิ รายงานที่ถูกตอ้ง การเจรจา
แกปั้ญหาและหาทางแกไ้ข โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

 
▪ เจา้หนี ้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ้ตกลงเก่ียวกับการซือ้ขายสินคา้และการกูย้ืมอย่างเคร่งครดั ไม่หาเหตุบ่ายเบี่ยง
เพื่อใหก้ารช าระเงินล่าชา้หรือผิดนดัช าระ 
 

▪ ควำมมั่นคงปลอดภยัระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยองคก์ร 
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บรษิัทฯ ไดท้ ำกำรก ำหนดนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภยัระบบสำรสนเทศและเครือข่ำยองคก์ร ใหส้อดคลอ้งกับ

กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประสิทธิภำพและเป็นไปตำมนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรองคก์รในลกัษณะแบบรวมศนูยเ์พื่อเกิด

ควำมเป็นเอกภำพ 

 

▪ การต่อตา้นคอรร์ปัชนั 
บริษัทฯ ไดม้ีเจตนารมณอ์ย่างมุ่งมั่นในการสรา้งมาตรการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นภายในองคก์ร โดย

ยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ประกาศเป็น
นโยบายเพื่อใหพ้นกังานของบรษิัทฯ ไดร้บัทราบโดยทั่วถึงกนั จนกลายเป็นค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รที่ทกุคนตอ้งยึดถือ
และปฏิบตัิ 

เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) 

ทัง้นีท้างบรษิัทฯ ไดม้ีการจดัอบรม ดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนัโดยเนือ้หาการอบรมและส่ือสารครอบคลมุเรื่องนโยบาย
การต่อตา้นคอรร์ปัชัน นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและใหค้วามคุม้ครอง และแนวปฏิบัติการรบั-ใหข้องขวัญ การเลีย้งหรือ
ประโยชนอ์ื่นใด ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ณ ส านกังานโรงงาน จ.เพชรบรุี และจ.สงขลา   

รวมทัง้การส่ือสารดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหก้บัผูท้ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่งๆ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน 
ตวัแทนจากบรษิัทคู่คา้ และบคุคลภายนอก 
 

▪ คณุภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
บริษัทฯ ไดพ้ฒันาและจดัท าระบบคุณภาพในองคก์รขึน้เพื่อที่จะสามารถผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพ และสามารถ

สรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเนน้ผลิตสินคา้อย่างมี
คณุภาพ และขณะเดียวกนัก็ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนรว่มในการรกัษาสภาพแวดลอ้ม 

 
▪ การแจง้เบาะแส 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคมุภายในบกพรอ่ง ผ่านทาง website ในหวัขอ้/ติดต่อเรา คณะกรรมการ
อิสระ หรือสามารถแจง้ขอ้มลูไดท้างฝ่ายตรวจสอบภายใน e-mail : ia@ppprime.co.th 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสโดยการไมเ่ปิดเผยและเก็บขอ้มลูตา่ง ๆ ของผูแ้จง้
เบาะแสเป็นความลบั 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีกระบวนการด าเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบือ้งต้นฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะท าการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาพิสจูนห์า
ขอ้เท็จจรงิและหากพบว่าเป็นขอ้มลูที่กระทบต่อบรษิัทจะด าเนินการน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาต่อไป  

  
▪ การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

บริษัทฯ จะจดัใหส้ถานที่ท  างานของพนกังานเป็นสถานที่ที่ปลอดจากยาเสพติด ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพ

ในการท างานของพนกังาน และจะส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อความปลอดภยั ประสิทธิภาพในการท างาน และผลงาน
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ของพนกังาน การที่พนกังานมีส่วนเก่ียวขอ้งกับยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย บริษัทฯ จะใหค้วามร่วมมือกับทาง

ราชการในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดทกุประเภทอย่างเต็มที่ 

 

▪ คณุภาพ 

บรษิัทฯ มุ่งเนน้คุณภาพสินคา้ บริการ และการด าเนินงานในระดบัมาตรฐานสากล พรอ้มมุ่งสรา้งอนาคตดว้ย
ธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป และแสดงถึงความมุ่งมั่นของผูบ้ริหารระดับสูง จึงไดก้ าหนด 
นโยบายคณุภาพ ตลอดจนการจดัการระบบคณุภาพ เพื่อน าไปปฏิบตัิในการบรหิาร และการผลิตสินคา้ของ บรษิัทฯ 

 
▪ อนรุกัษ์พลงังาน 

บริษัทฯ ไดม้ีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องในการผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพ โดยตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม พรอ้มทัง้ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการอนรุกัษ์พลงังาน 

 
▪ ดา้นภาษี 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการดา้นภาษีอากรที่เหมาะสมและยั่งยืน มีการเสียภาษีอย่างถูกตอ้งตามที่กฎหมาย

ก าหนด ตลอดจนการจดัการทางภาษีอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชนส์งูสดุ 

 

4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทั่วถึงทัง้รายงาน

ขอ้มลูทางการเงิน  และขอ้มลูทั่วไป  ตลอดจนขอ้มลูส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท  โดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ  ดงักลา่วเพื่อใหผู้ล้งทนุและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ  โดยผ่านช่องทางและการส่ือสารเผยแพรข่อ้มลู
ต่าง ๆ  ของตลาดหลกัทรพัย ์ อย่างถกูตอ้งครบถว้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามเกณฑท์ี่ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

ทัง้นีบ้รษิัทไดม้ีการเปิดเผยรายงานประจ าปีทัง้ในภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบรษิัทท่ี  
www.ppprime.co.th รวมทัง้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน
แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปีนัน้ดว้ย  

ผูล้งทนุสามารถติดต่อขอทราบขอ้มลูบรษิัทไดท้ี่ส  านกัเลขานกุารบรษิัท โทร (034) 771-444 ต่อ 12  
  

5) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน 
ตลอดจนก ากับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในแต่ละเรื่องจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตดัสินใจใด ๆ  ในเรื่องนัน้ ๆ   

 คณะกรรมการไดจ้ดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหก้รรมการและพนกังานทุกคนรบัทราบและเขา้ใจถึง
มาตรการปฏิบตัิต่อบรษิัท  ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม 
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 บริษัทไดด้  าเนินการจัดให้มีปฐมนิเทศต่อกรรมการใหม่ทุกท่านก่อนเขา้รบัต าแหน่งกรรมการ มีการ
แนะน าแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสรา้งบริษัทย่อย เพื่อใหม้ีความเขา้ใจทัง้วิธีท างาน พรอ้มทั้ง
สารสนเทศที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ 

 บริษัท ไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยเดือนละ  1  ครัง้  ซึ่งไดก้ าหนดตารางการ
ประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถวางแผนการเขา้ร่วมประชุมได ้โดยก าหนดการ
ประชุมทุกวนัพุธสปัดาหท์ี่ 2 ของทุกเดือน ยกเวน้กรณีรบัรองงบการเงินรายไตรมาสจะก าหนดวนัประชุมภายใน 45 วนั 
นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบัญชี ส่วนกรณีรบัรองงบการเงินประจ าปีจะก าหนดวันประชุมภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชี ทัง้นี ้ไดก้ าหนดใหม้ีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า กรณีมีวาระที่ตอ้งพิจารณา
เรง่ด่วนก าหนดประชมุจะเพิ่มตามความจ าเป็น โดยมีการจดัหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชมุก่อนการ
ประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  7  วนั  ก่อนวันประชุมทุกครัง้  เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูล
อย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยในปี  2562 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 12 ครัง้ 
และประชมุพิเศษจ านวน  10 ครัง้ 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในปี 2562 โดยส านกัเลขานกุารบรษิัทไดแ้จกแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการแก่กรรมการทกุท่านเพื่อประเมินและส่งกลบัมายงับริษัทฯ เพื่อวิเคราะหผ์ล จากนัน้จึงรายงานสรุปผล
การประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการน าผลประเมินไปปรบัปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งแบบประเมิน
คณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ ดงันี ้1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  2. บทบาท หนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  3. การประชมุคณะกรรมการ 4. การท าหนา้ที่ของกรรมการ  5. ความสมัพนัธก์บัฝ่าย
จดัการ  6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร โดยผลการประเมินมีผลคะแนนอยู่ในระดบั “ดีมากถึงดี
เยี่ยม” 

 คณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ   ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 
เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  ดูแลรบัผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายใน  รวมทั้งบริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย  รวมทั้งอยู่ในระดับที่สงูเพียงพอที่จะ
ดงึดดูและรกัษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิตามที่บรษิัทตอ้งการได ้ ค่าตอบแทนกรรมการจะถกูน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิขัน้สดุทา้ย  อ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายละเอียดในเรื่องโครงสรา้ง
การจดัการ ทัง้นีใ้นปี  2562 ที่ผ่านมา  มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 11 ครัง้   

จ านวนการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อ 
จ านวนเข้าประชุม 

กรรมการตรวจสอบปี 2562 
1. พ.ต.ท.เธียรรตัน ์ วิเชียรสรรค ์ 10/11 

2. นายบญุจรงิ  ชลวิโรจน ์ 2/2 

3. นายธีรวิทย ์ ธนกิจสนุทร 10/11 
กรรมการทีล่าออก ระหว่างปี 2562 

4. นางนที ชวนสนิท 9/9 
หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2562  
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ส่วนค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนด  ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน มีกระบวนกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม  โดยใชข้อ้มลูค่ำตอบแทนของบรษิัทในอุตสำหกรรมเดียวกันและมีขนำดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ผล
กำรประกอบกำรของบรษิัทมำประกอบกำรพิจำรณำ 

คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจ ำปี  งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชน้โยบำย
บัญชีที่เหมำะสมและที่ปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอและใชดุ้ลยพินิจอย่ำงระมัดระวงัและประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจดัท ำ  
รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรไดจ้ัดใหม้ีกำรด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล  เพื่อใหม้ั่นใจได้
อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกขอ้มลูทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง  ครบถว้นและเพียงพอที่จะด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งทรพัยสิ์นเพื่อให้
ทรำบจดุอ่อนและเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรทจุรติ หรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจและ
สำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมั่นไดข้องงบกำรเงินของบรษิัท 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พ.ต.ท.เธียรรตัน ์ วิเชียรสรรค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายบญุจรงิ ชลวิโรจน ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายธีรวิทย ์ ธนกิจสนุทร* กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

*กรรมการตรวจสอบผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจา้ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
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(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร  
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
7. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
2)  คณะกรรมการบรหิาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารมีจ านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายวรุณ อตัถากร ประธานกรรมการบรหิาร 
2. ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั  กรรมการบรหิาร 
3. นางกนกวลัย ์ วรรณบตุร กรรมการบรหิาร 
4. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป  กรรมการบรหิาร 
5. นายธีระ กิติจารุรตัน ์ กรรมการบรหิาร 
6. นายประวีณ ดีขจรเดช กรรมการบรหิาร 

กรรมการทีล่าออก ระหว่างปี 2562 
1. นายณส ุ จนัทรส์ม กรรมการบรหิาร 
2. นายสธีุ ตนัติวาณิชชานนท ์ กรรมการบรหิาร 
3. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์  ประธานกรรมการบรหิาร 
 

3)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์ วิเชียรสรรค ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายธีรวิทย ์ ธนกิจสนุทร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

4)  คณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน มีจ านวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ประกอบดว้ย 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์ ประธานกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 
2. นางกนกวลัย ์ วรรณบตุร กรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 
3. นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป  กรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 
4. นายประวีณ ดีขจรเดช กรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 
5. นายชาญชยั นชุเรือน กรรมการพฒันาอย่างยั่งยืน 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบรษิัท 

ในการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ เนื่องจากบรษิัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดงันัน้ในการพิจารณา
สรรหากรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผู้มี
คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อใหไ้ดก้รรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดย
จ านวนที่จะเสนอจะเท่ากบัหรือมากกวา่จ านวนกรรมการท่ีครบวาระ ซึ่งจะเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ 
โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจกัรและกรรมการของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 
 การเลือกตัง้กรรมการโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหใ้ชว้ิธีเสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนนัน้ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจ
ถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัท  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบรษิัท 
และจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่ง
มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบรษิัท 

ในการสรรหาบคุคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีหนา้ที่ในการ
พิจารณาสรรหาจากผูม้ีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อใหไ้ดก้รรมการมืออาชีพและมี
ความหลากหลาย โดยจ านวนที่จะเสนอจะเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนกรรมการท่ีครบวาระ ซึ่งจะเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้
ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
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 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจกัรและกรรมการของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 
 การเลือกตัง้กรรมการโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหใ้ชว้ิธีเสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้

4. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
5. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
6. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนนัน้ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจ
ถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัท  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบรษิัท 
และจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่ง
มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคับของบริษัท เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งของกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวยงั
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 
 ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่า  3  ใน  4  ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะท าหนา้ที่ประธานทัง้ในการ
ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยประธานกรรมการจะด ารงต าแหน่งอยู่ในวาระไดต้ราบเท่าที่ยงัคง
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอยู่เท่านัน้  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้  

นิยามกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดร้ับเงินเดือนประจ า หรือผูม้ี

อ  านาจควบคุมของบริษัท  บรษิัทย่อย บริษัทร่วม หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นขออนญุาตต่อส านกังาน  
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะที่อาจขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่ เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้รหิารของผูม้ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท  บรษิัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนวนัท่ียื่นขออนญุาตต่อส านกังาน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้และไม่เป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชี
ของบริษัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบรษิัท 

หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
ในส่วนของการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทเป็นผู้

แต่งตัง้คณะกรรมการซึ่งจะประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระ
ของบริษัท และก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกต่อไปได ้โดยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านจะตอ้งมีความรูแ้ละ
ประสบการณด์า้นบญัชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท
ได ้

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบรษิัทด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งจะตอ้งพน้จากต าแหน่งในทกุครัง้ของการประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี   และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ อาจไดร้บัการพิจารณาจากผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นกรรมการต่อไปไดอ้ีก    
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2. ส าหรบัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชดุย่อย ใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อ

ครบก าหนดออกตามวาระ  อาจไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการใหด้  ารงต าแหน่งต่อไปได ้

3. ทัง้นีว้าระการด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ ไม่เกินกวา่ 3 วาระติดต่อกนั 

หลกัเกณฑใ์นการคดัการเลือกผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
 ในการคดัเลือกผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ บรษิัทจะใหค้วามส าคญักบัคนในองคก์รเป็นล าดบัแรก โดยมหีลกัเกณฑใ์น
การคดัเลือกดงันี ้

1. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จ ากดั  พ.ศ. 2535 
2. มีความรู ้ความสามารถและประสบการณอ์ย่างเพยีงพอในธุรกิจอาหารสตัวน์ า้และธุรกจิที่เก่ียวเนื่องรวมถึง

ความสามารถในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ในการด าเนินธุรกจิไดเ้ป็นอยา่งด ี
3. มีความรอบรูแ้ละประสบการณใ์นการบรหิารองคก์รขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ 
4. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต  ่ากวา่ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขององคก์ร และมีรายไดข้ององคก์ร 

(Turnover)ไมต่  ่ากวา่ 2,000 ลา้นบาทต่อปี  โดยมีงบการเงินหรือโครงสรา้งองคก์รหรือรายงานประจ าปี 
(Annual Report) ในขณะด ารงต าแหน่งมาแสดงดว้ย  ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้รหิารจากหนว่ยงานภาครฐั
ระดบักรมหรือเทียบเท่าขึน้ไป ตอ้งด ารงต าแหน่งไม่นอ้ยกวา่ระดบัรองผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์รนัน้ 

5. มีความรอบรู ้ความสามารถสงูในการตดัสินใจ การสั่งการ การแกปั้ญหา และน าองคก์รไปในทศิทางและ
เปา้หมาย ตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

6. มีวิสยัทศันท์างดา้นธุรกจิอาหารสตัวน์ า้และธุรกจิที่เก่ียวขอ้งวางแผนการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างรอบคอบและชาญ
ฉลาด ควบคมุสถานการณแ์ละแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงตามประเด็น ทนัต่อเหตกุารณ ์

7. มีความเป็นผูน้  า มีมนษุยส์มัพนัธด์ี ทัง้ระหวา่งผูบ้รหิารดว้ยกนัเอง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือแมก้ระทั่งกบั
บคุคลภายนอกสามารถติดต่อประสานงานไดเ้ป็นอยา่งดีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย  เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไว ้ และมีหนา้ที่รายงานผลการด าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่ง
ตวัแทนของบริษัทเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อก าหนดนโยบายและรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท ทั้งนีเ้พื่อให้
บริษัทและบริษัทย่อยมีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบริหารจดัการตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ และการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงการใชน้โยบายการดูแลการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการก ากับ
ดแูลกิจการของทัง้บรษิัทและบรษิัทย่อย 
 ทัง้นีบ้รษิัทย่อยมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่ส  าคัญในลกัษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท และสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมีการดแูลจดัเก็บขอ้มลูและการบนัทึกบญัชีที่สามารถตรวจสอบและรวบรวมมา
จดัท างบการเงินรวมไดต้ามก าหนด 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
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บริษัทมีนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งจ ากัดให้รับรูเ้ฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น และเปิดเผยต่อ
พนกังานของบรษิัท ตามความจ าเป็นเท่าที่ตอ้งทราบในการปฏิบตัิงาน   

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชนส่์วนตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี ้

- ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์อง
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ  ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเข้ารับ
ต าแหน่ง  

- บริษัทจะก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรพัย ์พ.ศ. 2535  ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัย ์และจัดส่ง
ส าเนารายงานนีใ้หแ้ก่เลขานุการบรษิัทในวนัเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 

- บรษิัทก าหนดมิใหค้ณะกรรมการ  ผูบ้รหิาร  หรือผูป้ฏิบตัิงานรวมทัง้ทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ที่ไดร้บัทราบ
ขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เก่ียวขอ้ง และควรละเวน้
การซือ้ขายหุน้ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึง
ขอ้มูลส าคัญอื่น ๆ อย่างนอ้ย 30 วนั และภายหลังการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 3 วนัท าการ
ก่อนที่จะซือ้ขายหุน้ของบรษิัท 

ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดโทษทางวินัยส าคัญส าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชนจ์ากการน าขอ้มูลภายในบริษัทไปใช้
หรือน าไปเปิดเผยจนท าใหบ้รษิัทไดร้บัความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ ตกัเตือนวาจา ตกัเตือน
เป็นหนงัสือ ภาคทณัฑ ์ตลอดจนเลิกจา้งพน้สภาพเป็นพนกังานดว้ยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2562 เป็นผูส้อบบญัชีจากบรษิทั กรนิทร ์ ออดิท จ ากดั โดยมรีายชื่อผูส้อบ

บญัชีดงันี ้
1. นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่  3759 และ/หรือ 
2. นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์  ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่  5113  และ/หรือ 
3. นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีอนญุาตเลขที่  7305 
 
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประกอบดว้ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ คิดเป็นจ านวนเงิน

รวม ในปี 2560 มีจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 2,581,124 บาท  ในปี 2561 มีจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 3,099,178  บาท และในปี 
2562 มีจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 3,800,316 บาท ตามล าดบั 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2562 ของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดงัต่อไปนี ้
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ชื่อบริษทั บาท เยน 
ดอลลาร์
ฮ่องกง 

 บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 1,056,000 - - 

 บรษิัท ทีลกัซ ์โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั  135,000  -    -    

 บรษิัท ทีลกัซ ์พำวเวอร ์จ ำกดั 185,000  -    -    

 บรษิัท ทีลกัซ ์อินเวสเมนท ์ จ ำกดั (Mauritius) 65,000  -    -    

 บรษิัท ทีลกัซ ์โฮลดิงส ์จ ำกดั (ฮ่องกง) 65,000  -    19,500  

 Geothermal Power A Company Limited (ฮ่องกง) 65,000  -    20,500  

 Geothermal Power B Company Limited (ฮ่องกง) 65,000  -    20,500  

 P Prime Singapore Pte. Ltd. (สิงคโปร)์ 65,000 - - 

 Origin Power Investment Co., Ltd. (Mauritius) 65,000 - - 

 บรษิัท พีพเีอสเอ็น จ ำกดั (ญ่ีปุ่ น) 40,000  900,000  -    

 บรษิัท โอโตเมยำม่ำ จ ำกดั (ญ่ีปุ่ น) 40,000  270,000  -    

 บรษิัท ซูโม่ พำวเวอร ์จ ำกดั (ญ่ีปุ่ น) 40,000  900,000  -    

 บรษิัท เอส พำวเวอร ์จ ำกดั (ญ่ีปุ่ น) 40,000  270,000  -    

 บรษิัท เอสเอ็นเอส พำวเวอร ์จ ำกดั (ญ่ีปุ่ น) 40,000  900,000  -    

 บรษิัท เอ็มลกัซ ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั (ญ่ีปุ่ น) 40,000  900,000  -    

 Fino Binary Power Plant Ltd. (ญ่ีปุ่ น) 40,000  900,000  -    

 NIS Binary Power Plant Ltd. (ญ่ีปุ่ น) 40,000  900,000  -    

 Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison (ญ่ีปุ่ น) 40,000  900,000  -    

 Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Ltd. (ญ่ีปุ่ น) 40,000  900,000  -    

 Lena Power Station No.1 Ltd. (ญ่ีปุ่ น) 40,000  900,000  -    

 P Green Energy Ltd. (ญ่ีปุ่ น) 40,000  900,000  -    

 Wind Power A Co., Ltd. (ฮ่องกง) - - 12,000 
 2,246,000 9,540,000 72,500 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

นโยบายต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บรษิัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใส และมีคณุธรรมทัง้องคก์ร น าเสนอผลิตภณัฑ์
และบรกิารท่ีมีคณุภาพในดา้นคณุค่าและความปลอดภยั สามารถตรวจสอบได ้พรอ้มทัง้เป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงัที่ได้
กล่าวไวใ้นพนัธกจิ วิสยัทศันแ์ละค่านิยม 

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม 
1. การประกอบกจิการอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯมีนโยบายส่งเสรมิใหพ้นกังานปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั ซื่อสตัยแ์ละรบัผิดชอบ ดว้ยการปฏิบตัิ
หนา้ที่และสรา้งความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 

1. การรบัประโยชนแ์ละการเก่ียวขอ้งทางการเงินกบัผูท้  าธุรกิจรว่มกบับรษิัทฯ  
พนักงานไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน ส่ิงของหรือประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า ผู้แทน จ าหน่าย พ่อค้า 

ผูร้บัเหมา ผูข้ายสินคา้ และผูใ้หบ้ริการอื่น ๆ นอกจากนีพ้นกังานไม่พึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งทางการเงิน เช่น ร่วมทนุหรือรว่มท า
การคา้ ใหย้ืมหรือกูย้ืมเงิน เรี่ยไร ใหเ้ช็คแลกเงินสด ชือ้สินคา้เชื่อ  ซือ้ขาย เช่า หรือใหเ้ช่า หรือก่อภาระผกูพนัทางการเงิน
ใด ๆ กบับคุคลเหล่านี ้

2. การรบัของขวญัตามประเพณีนิยม  
ในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมการใหข้องขวัญ  หากพนักงานไดร้บัของขวญัที่มีมูลค่าเกินปกติ

วิสยั จากผูท้  าธุรกิจกบับรษิัทฯใหพ้นกังานรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 
3. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรรมการและพนกังานไม่ใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นผูบ้รหิารจดัการดา้น
การเงินของผูอ้ื่น น าไปแสวงหาผลประโยชนส่์วนตนและรวมถึงการไม่หาผลประโยชนท์างธุรกิจ 

4. บรษิัทฯ ค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจและผลประโยชนร์ว่มกนักบัคู่คา้  
โดยคู่คา้ของบรษิัทฯ พึงปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเครง่ครดัและมีจรรยาบรรณที่ดีในการด าเนิน

ธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขนั บรษิัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดีและบรษิัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบตัิ
ที่ดีและเป็นธรรมในการกูย้ืมเงินจากเจา้หนีแ้ละการช าระคืน ดังนั้นเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัต่อไปนี ้ 

4.1 ความสมัพนัธก์บัคู่คา้ 
-  ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ 
-  ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเครง่ครดั 
-   กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ้ให้รีบแจง้คู่คา้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตสุมผล 
4.2 ความสมัพนัธก์บัคู่แข่งทางการคา้ 

-  ประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี  
-  ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาใหร้า้ยโดยปราศจากความจรงิ 

4.3 ความสมัพนัธก์บัเจา้หนีท้างการคา้  
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- รกัษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจา้หนีโ้ดยเครง่ครดั ทัง้ในแง่การช าระคืน การดูแลหลกัทรพัยค์  า้
ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนที่ไดจ้ากการกูย้ืมเงินไปในทางที่ขดักับวัตถุประสงคใ์น
ขอ้ตกลงที่ท  ากบัผูใ้หกู้ย้ืมเงิน 

- รายงานฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ แก่เจา้หนีด้ว้ยความซื่อสตัย ์ 
- รายงานเจา้หนีล่้วงหนา้หากไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้ผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว 
4.4 ความรบัผิดชอบในห่วงโซ่อปุทาน 

- การสนบัสนนุคู่คา้ที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บรษิัทฯ มีระบบตรวจสอบและประเมินผลผูค้า้ในห่วงโซ่อปุทาน เพื่อจดัการความเส่ียงดา้นความ

ยั่งยืน โดยค านึงถึงคณุภาพ ปรมิาณ การส่งมอบสินคา้และการบรกิารท่ีไดร้บั รวมถึงขอ้ก าหนดขัน้ต ่า
ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและระบบจัดการคุณภาพต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 
9001:2008 ISO 14001 ISO17025 GMP และ HACCP รวมถึงขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ของบริษัทฯ และ
ขอ้ตกลงซือ้ขายกบัผูค้า้ของบรษิัทฯ 

- การรว่มมือกบัคู่คา้ในการพฒันาความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมร่วมกับคู่คา้ เช่น มีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสังคม ในเรื่อง

สาธารณประโยชน ์การรกัษาสภาพแวดลอ้ม และการพฒันาชุมชน ตลอดจนโครงการสรา้งสรรคเ์พื่อ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ของผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอาย ุเด็กและเยาวชน  
บริษัทฯ มีการก าหนดเงื่อนไขทางการคา้และสัญญาที่เหมาะสม เช่น ก าหนดระยะเวลาส่งมอบ 
เงื่อนไขการช าระเงิน และราคาที่เป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทจุรติ 
บรษิัทฯ จะทบทวนการท าธุรกิจกับคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หนี้ทางการคา้ที่มีการรวมตวักนัก าหนดราคา 

รวมถึงการกระท าที่เก่ียวกบัการตกลงรว่มกนัผกูขาด กีดกนัหรือจ ากดัการแข่งขนัทางการคา้ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย 
บรษิัทฯ มีแนวนโยบายเรื่องความโปรง่ใสในการด าเนินงานและการต่อตา้นการทจุรติภายในองคก์ร ดงันี ้ 
1. จดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในท่ีโปรง่ใส 
2. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. จดักิจกรรมส่งเสรมิและส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจน าไปสู่การยอมรบัและน าไปใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิ 
4. ปลกูจิตส านึกที่ดีใหพ้นกังานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สรา้งค่านิยมและวฒันธรรมใหเ้ป็นคนเก่ง

และคนดี 
5. มีช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม เช่น ทาง e-mail   ทางโทรศพัท ์

ทางกล่องรบัขอ้รอ้งเรียน  ทางจดหมาย    ทางเว็บไซตบ์ริษัท  ฯลฯ   โดยส่งไดท้ี่แผนกตรวจสอบภายใน  
ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล หรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

6. มีการจดัอบรมพนกังานเพื่อส่งเสรมิความซื่อสตัยส์จุรติ 
7. จดัท าคู่มือจรยิธรรมใหพ้นกังานทกุคน 
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กรรมการและพนกังานไม่ใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นผูบ้รหิารจดัการดา้น

การเงินของผูอ้ื่น น าไปแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน และรวมถึงการไม่หาผลประโยชนท์างธุรกิจ 

ช่องทางการรอ้งเรียน/แจง้ขอ้เสนอแนะ/แจง้เบาะแส 
บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย มีช่องทางการรอ้งเรียน   การแสดงขอ้เสนอแนะ และแจง้

เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย  โดยก าหนดใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่เป็นหน่วยรบัขอ้รอ้งเรียน  
โดยสามารถแจ้งข้อรอ้งเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแส  ผ่านทาง e-mail  ทางกล่องรับข้อรอ้งเรียน   ทางจดหมาย ส่ง
ไปรษณียถ์ึงแผนกตรวจสอบภายใน   ทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  www.ppprime.co.th หวัขอ้ ติดต่อเรา  

 
กระบวนการด าเนินการเมื่อมีขอ้รอ้งเรียน/ขอ้เสนอแนะ/เบาะแส 
บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหม้ีช่องทางการรอ้งเรียน และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  เพื่อเป็นแนวทางสู่การพฒันา

และสรา้งความยั่งยืนใหก้บัองคก์ร  มีขัน้ตอนการปฏิบตัิ ดงันี ้
1. น าขอ้รอ้งเรียนมาพิจารณาความรุนแรง ท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รมากที่สดุ โดยแผนกตรวจสอบภายใน 
2. ตัง้คณะกรรมการ ด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิตามขอ้รอ้งเรียนภายใน 15 วนั 
3. วินิจฉยัมลูความผิดและบทลงโทษ 
4. รายงานจ านวนการรอ้งเรียน และผลการสอบสวน 
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
1. ไม่เปิดเผยถึงที่มาของผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้หข้อ้มลู 
2. คณะกรรมการตอ้งรกัษาความลบั 
3. กรณีที่พนกังานในบริษัทฯเป็นผูแ้จง้เบาะแส บรษิัทฯตอ้งใหค้วามคุม้ครองตาม พระราชบญัญัติคุม้ครอง

แรงงาน พุทธศักราช 2541 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(บรรพ 3 ลักษณะ 6 : สัญญาจ้าง
แรงงาน) 
 

การปฏิบตัิแบบกลุ่มความรว่มมือ 
บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณใ์นการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุรติ  ซึ่งเป็นโครงการที่ไดร้บัการสนบัสนนุการจดัตัง้โดยภาครฐั  เป็นความรเิริ่มของภาคเอกชนไทยในการที่จะเขา้มามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่นของประเทศไทย  (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC)   
 
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิความเป็นมนุษยห์รือสิทธิในความเป็นคนอนัเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนษุยท์ุก
คนที่เกิดมามีสิทธิติดตัวมาตัง้แต่ก าเนิด สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนใหแ้ก่กันไดแ้ละไม่มีบุคคล องคก์รหรือ
แม้แต่รัฐสามารถละเมิดความเป็นมนุษย์นี ้ได้ สิทธิในความเป็นมนุษย์นี ้เป็นของทุกคน ไม่เลือกว่าจะมีเชื ้อชาติ 
แหล่งก าเนิด เพศ อาย ุสีผิว ท่ีแตกต่างกนัหรือจะยากดีมีจน หรือเป็นคนพิการ สิทธิมนษุยชนนัน้ไม่มีพรมแดน การกระท า
ใดที่มนุษยก์ระท าต่อกันอย่างหยามเกียรติและละเมิดศักดิ์ความเป็นคน ไม่ว่าจะเกิดแต่มนุษยท่ี์ประเทศใดและไม่ว่า 
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ผูก้ระท าการละเมิดจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลหรือรฐัใดรฐัหนึ่งก็ตาม ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษัทฯ ค านึงถึง
สิทธิมนษุยชนทั่วไป โดยยึดถือปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิัทฯ 
2. ศกึษารายละเอียดดา้นหลกัทรพัยข์องบริษัทคู่คา้ในการด าเนินธุรกิจและการจดัการต่างๆเพื่อป้องกันการ

เป็นผูร้ว่มกระท าความผิดและละเมิดสิทธิมนษุยชน 
3. ประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน นโยบาย และผลกระทบอยู่เสมอและจดัท าผลการประเมินที่เป็น

รูปธรรมเพื่อรายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงูทราบ 
4. จดัท าเครื่องมือรอ้งเรียนท่ีพนกังานสามารถเขา้ถึงกลไกการรอ้งเรียนไดง้่ายและเป็นอิสระเพื่อเป็นการหยิบ

ยกขอ้กงัวลหรือระบผุลกระทบดา้นสิทธิมนษุยชนในเชิงลบ 
5. สืบสวน สอบสวนกรณีมีขอ้กล่าวหาและด าเนินการแกไ้ขเพื่อบรรเทาผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชน

อย่างเหมาะสม 
6. ใหก้ารสนบัสนนุเพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละความสามารถทางธุรกิจกับพนัธมิตรอย่างต่อเนื่องและการยุติ

ความสมัพนัธท์างธุรกิจจะเป็นเพียงทางเลือกสดุทา้ยแลว้เท่านัน้ 
7. รายงานการด าเนินงานต่างๆ อย่างโปรง่ใส 

การบรหิารจดัการความเส่ียงและการน าไปปฏิบตัิ 
1. วางแผนการด าเนินโครงการของบรษิัทฯอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการ ทัง้

ที่ก าลังปฏิบัติการหรือที่มีแผนในอนาคต ว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชนและ
สงัคมในสภาพแวดลอ้มอย่างไร พรอ้มทัง้หามาตรการป้องกนั 

2. ก ากับดูแลบริษัทฯไม่ใหส้รา้งปัญหา ที่อาจมีส่วนท าใหเ้กิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพืน้ที่ที่มีการ
ด าเนินโครงการ 

3. ละเวน้การรว่มกระท าความผิดอนัอาจก่อใหเ้กิดการละเมิดสิทธิมนษุยชนทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม อาทิ 
ไม่เพิกเฉยต่อการท่ีกองก าลงัเจา้หนา้ที่ ทหารหรือต ารวจเขา้ปราบปราม หรือใชม้าตรการกดดนัการชุมนุม
การประทว้งอย่างสงบของประชาชนในพืน้ท่ีที่บรษิัทฯด าเนินโครงการอยู่  

4. ละเวน้การร่วมกระท าผิดจากการด าเนินโครงการของบริษัทฯอันเป็นเหตุใหต้อ้งละถิ่นฐานบา้นเกิดและ
ที่ดินท ากิน หากการด าเนินการนัน้เป็นไปตามกฎหมายไทยและปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลก็ควรใหค้วาม
มั่นใจไดว้่าผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการไดร้บัค่าชดเชยที่เพียงพอ 

กลไกการคุม้ครอง เยียวยา และการมีส่วนรว่ม 
1. แกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากผลกระทบในทางลบที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อนัเนื่องมาจากการตัดสินใจ

การด าเนินกิจการในดา้นต่างๆ และปรบัปรุงใหด้ีขึน้ 
2. มีกลไกการรอ้งเรียนและรอ้งทุกข ์เป็นช่องทางใหพ้นกังานในบริษัทฯ หรือผูท้ี่เชื่อว่าสิทธิของตนถกูละเมิด

หรือไดร้บัการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแสวงหาหนทางเยียวยาได ้โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้
รบัทราบกนัอย่างทั่วถึง 

3. กลไกการรบัเรื่องรอ้งเรียนและรอ้งทุกข ์มีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน มีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและการตัดสินใจ โดยค านึงว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาและการเยียวยาใดๆ เป็นไปตามหลักสิทธิ
มนษุยชน 
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4. ใชก้ารสานเสวนาและการเจรจาเพื่อไกล่เกล่ีย อันเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการแก้ไขขอ้รอ้งทุกข ์เพื่อ
แสวงหาทางออกที่เป็นท่ีตกลงกนัไดข้องทัง้สองฝ่าย 

5. ส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ชุมชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระท า
ของบรษิัทฯหรือบุคลากรในบรษิัทฯที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ ทัง้นี ้เพื่อเป็นประโยชนใ์นการสะทอ้นปัญหา
และคน้หาแนวทางแกไ้ข 
 

4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทใหค้วามส าคญัในเรื่องของการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ตามที่กฎหมายก าหนดรวมทัง้การ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ความปลอดภัยในการท างานและให้
ความส าคญักบัการพฒันาพนกังานใหม้ีความรูค้วามสามารถอย่างเท่าเทียมกนั 

1. การจา้งงาน 
-  การไม่ใชแ้รงงานบงัคบัหรือแรงงานเด็ก 
-  การไม่เลือกปฏิบตัิในการจา้งงาน 

2. สิทธิการมีส่วนรว่มของพนกังาน 
-  การใหค้วามส าคญักบัการสานเสวนา 
-  การมีส่วนรว่มในการเจรจาของพนกังานรว่มกนั 
บริษัทฯเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail ทางโทรศพัท ์ทางกล่อง
รอ้งเรียน จดหมาย และการประชมุต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

3. สิทธิในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร 
บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิพนกังานเท่าเทียมกนัในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร โดยผ่านบอรด์ประชาสมัพนัธ ์เสียงตามสาย 
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.ppprime.co.th) เป็นตน้ 

4. การสรา้งความสมัพนัธแ์ละการมีส่วนรว่ม 
บรษิัทฯ มีการจดักิจกรรมสรา้งความสมัพนัธแ์ละการมีส่วนรว่มระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน โดยการรว่ม
ท าบญุตกับาตร ทอดกฐิน ถวายผา้ป่า ปล่อยปลา ปลกูป่าชายเลน เป็นตน้ 

5. การพฒันาและส่งเสรมิพนกังาน 
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นพัฒนาและสรา้งเสริมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นทรพัยากรหลกัที่มีคุณค่าสู่
ความส าเร็จ เตรียมความพรอ้มใหแ้ก่พนกังาน “เป็นคนดี" และ "คนเก่ง” ดว้ยการพฒันาทัง้ในเชิงความรู ้
ความสามารถและศักยภาพ ให้พัฒนาการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องที่สอดคลอ้งกับขีดความสามารถของ
พนักงาน ประกอบกับการสรา้งเสริมค่านิยมองคก์ร โดยบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการอบรม
ภายในและการอบรมภายนอกเป็นประจ าทกุปี โดยมีเป้าหมาย (KPI) เป็นตวัชีว้ดั มีการสอนหนา้งานเมื่อมี
การปรับเปล่ียนต าแหน่งและเมื่อมีการรับสมัครพนักงานใหม่ ทั้งนี ้เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของ
พนกังานอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 
 

 

 



                    บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  89 
 

ตารางสดัส่วนพนกังานในระดบัตา่งๆ 

ระดบั ชาย หญิง 
ผูบ้รหิารระดบัสงู 0.60% 0.40% 
ผูบ้รหิารระดบักลาง 1.69% 0.18% 
ผูค้วบคมุงาน 3.87% 5.56% 
ผูป้ฏิบตัิงาน 41.43% 44.57% 

รวม 47.59% 52.33% 
 

6. สขุภาพและความปลอดภยั 

-  บริษัทฯใหค้วามส าคัญกับระบบสขุภาพและความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ลูกจา้ง โดย
บรษิัทฯจดัใหม้ีการตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรบัพนกังานทกุคน มีการท าประกนัอบุตัิเหต ุประกนักลุ่ม
พนกังานท่ีมีความเส่ียงในหนา้ที่การงานท่ีท า 

-  มีฝึกอบรมเรื่องความปลอดภยัและการซอ้มหนีไฟประจ าปีทกุปี 
-  การจดัสภาพการท างานท่ีเหมาะสม โดยมีการจดัสถานท่ีและแสงสว่างใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีท างาน 

พรอ้มทัง้มีการทดสอบตามแผนอย่างสม ่าเสมอ 
-  บริษัทฯจัดใหม้ีอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ าเป็นให้

พนกังาน 
-  บรษิัทฯมีการบนัทึกและสอบสวนเก่ียวกบัอบุตัิการณแ์ละปัญหาต่างๆ 
 

7. การปฏิบตัิต่อพนกังาน  
บริษัทฯ ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ  ท่ีมีคุณค่ายิ่ง จึง

เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะใหก้ารปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส  ผลตอบแทน  การแต่งตัง้   มีการจัดการอบรม
พัฒนาส่งเสริมพนักงาน   มีการจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ   การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานที่เรียนดี  
รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเอง  ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ  การไม่เลือกปฏิบัติ    การดูแล
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงาน   การรับฟังความคิ ดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของพนกังานผ่านกล่องรบัความคิดเห็น  และเว็บไซตข์องบริษัท หรือแจง้เบาะแสใดๆ  หากมีการทุจริตใน
องคก์ร  ซึ่งความคิดเห็นดงักล่าวจะถกูส่งตรงมายงัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส    การปฏิบตัิตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั  หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน หรือคกุคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
 

แนวทางหรือโครงการในการส่งเสรมิคณุภาพชีวิตพนกังาน 
บรษิัทมีแนวทางในการส่งเสรมิคณุภาพชีวิตพนกังาน โดยส่งเสรมิใหท้กุคนท างานรว่มกนัอย่างมีความสขุ และ

มีสภาพแวดลอ้มการท างานที่ดี จ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม มีบรรยากาศการท างานแบบเป็นทีม 
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ เพื่อเป้าหมายสดุทา้ยองคก์รจะมีความสขุและไดผ้ลประกอบการท่ีดีขององคก์ร 
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5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 
บริษัทเป็นผู้น าดา้นคุณภาพอาหารกุ้ง โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารกุ้งรายแรกในประเทศไทยที่มีมาตรฐาน

รองรบัครบทั้งระบบคุณภาพ ISO 9001,  ISO14001 มาตรฐานการผลิต GMP &HACCP และตรารบัรอง Q Mark ซึ่ง
มาตรฐานเหล่านีส้ามารถรบัประกันคณุภาพของผลิตภณัฑท์ี่ดี และความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ทัง้นีส้ามารถมั่นใจไดว้่า
ผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯมีความคุม้ค่าและสามารถตอบสนองทกุความตอ้งการไดอ้ย่างสมบรูณ์ 

ในดา้นราคานั้น ผลิตภัณฑถ์ูกควบคุมโดยกรมการคา้ภายใน  และอา้งอิงราคาซือ้ขายจากตลาดกลางสินคา้
ประมง จึงมั่นใจไดว้่า ราคาสินคา้เป็นธรรมต่อลกูคา้โดยไม่มีการเอารดัเอาเปรียบ  ส่วนบรรจุภณัฑม์ีขนาดบรรจุภณัฑท์ี่
หลากหลาย เพื่อเหมาะสมกับความตอ้งการของลูกคา้และไดร้บัการขึน้ทะเบียนในทุกผลิตภัณฑท์ี่มีจ าหน่าย รวมทั้ง
ขอ้มลูการใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกรมประมงทุกประการ นอกจากนีท้ีมวิชาการของบรษิัทฯ ยงัไดจ้ดัท า
คู่มือการเลีย้งสตัวน์ า้ในแต่ละช่วงของการเจรญิเติบโตของสตัวน์ า้แจกจ่ายใหก้บัเกษตรกรอีกดว้ย  

ความปลอดภยัและการประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ ์บรษิัทไดผ้ลิตภายใตก้ระบวนการของระบบมาตรฐาน Good 
Manufacturing Practice  หรือ GMP คือหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัและ
มั่นใจต่อการบรโิภคหลกัการของ GMP จึงครอบคลมุตัง้แต่สถานท่ีตัง้ของสถานประกอบการ โครงสรา้งอาคาร ระบบการ
ผลิตที่ดีมีความปลอดภยั และมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ระบบการจดัการท่ีดีในเรื่องสขุอนามยั (Sanitation และ Hygiene) 
และใช ้ระบบ HACCP Hazard Analysis Critical Control Point  ในการวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุม
เป็นระบบการจดัการคณุภาพดา้นความปลอดภยัซึ่งใชใ้นการควบคมุกระบวนการผลิตใหไ้ดอ้าหารท่ีปราศจากอนัตราย 3 
ดา้น ไดแ้ก่อนัตรายทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ อนัอาจมีผลกระทบต่ออาหารตัง้แต่การรบัวตัถดุิบจนส่งถึงมือลกูคา้ 

บริษัทได้พัฒนา ระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ให้ผลการตรวจวิ เคราะห์ทดสอบของ
หอ้งปฏิบตัิการมีคณุภาพตามมาตรฐานสากลดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ พรอ้มทัง้พฒันางานทดสอบคณุภาพ 
อย่างต่อเนื่องเพื่ อตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์ของลูกค้า โดยห้องปฏิบัติการของเรามีมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 ที่ผ่านการรับรองแลว้ในปี 2557 โดยกรมวิทยบ์ริการเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานคุณภาพของ
หอ้งปฏิบตัิการ อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัเปิดช่องทางใหล้กูคา้สามารถสอบถามขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียนต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

ในดา้นส่ิงแวดลอ้มบรษิัทไดล้ดปรมิาณการใชส้ารเคมีในตรวจสอบผลิตภณัฑโ์ดยการใช ้NIRs ตรวจสอบผลิตภณัฑ ์
เพื่อความรวดเรว็ในการรายงานผล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 
6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทไดต้ระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กับส่ิงแวดลอ้ม มีความมุ่งมั่นที่จะน าเอาระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  มาเป็นกลไก หรือตัวจักรส าคัญในการด าเนินงาน ทั้งในส่วนของการ  ก าหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัตัง้วตัถุประสงค ์/ เป้าหมายและโครงการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการตรวจสอบ  ทบทวน เพื่อ
ปรบัปรุงและพฒันาระบบใหม้ีประสิทธิภาพอย่างตอ่เนื่อง โดยหวงัว่า บรษิัท ฯ จะเป็นองคก์รหน่ึงที่ถึงพรอ้มดว้ยศกัยภาพ
ของบุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่เป่ียมดว้ยคุณภาพ  โดยไม่ซ  า้เติม หรือเพิ่มภาระให้กับสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาประเทศที่ยั่งยืน 

บริษัทไดมุ้่งเนน้การพฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการ เพื่อผูบ้รโิภคไปพรอ้มกับการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
มีการจดัตัง้จดัทีมวิชาการ ท าหนา้ที่วิจยัและพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ ์โดยมุ่งเนน้ที่การใชว้ตัถดุิบ เพื่อลดผลกระทบ
ที่อาจก่อใหเ้กิดปัญหากบัส่ิงแวดลอ้มไดม้ากที่สดุและผูบ้รโิภคยงัไดร้ับสินคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพ 
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การด าเนินการพัฒนาระบบการผลิต มีการออกแบบกระบวนการผลิตและอาคารทั้งหมด โดยใช้แผ่น SKY 
Light   เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวนัโดยเป็นการช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  
 
การป้องกนัมลภาวะดา้นน า้และการใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืน 

บรษิัทใหค้วามส าคญักับการจดัการทรพัยากรน า้ในทกุกระบวนการท างานโดยครอบคลมุตัง้แต่ตน้น า้ถึงปลาย
น า้  รวมทัง้มีแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการใชน้ า้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชมุชนโดยรอบ   โดยไดด้  าเนินการเพื่อป้องกนัมลภาวะดา้นน า้ อาทิ 

1. การจัดท าระบบบ าบัดน ้าจากกระบวนการผลิต มีการควบคุม ดูแล ปรบัคุณภาพน ้าให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั โดยไดร้บัการตรวจสอบคุณภาพน า้จากหน่วยงานเอกชนที่ไดร้บัรอง
มาตรฐานสากล พรอ้มกับมีการเฝ้าระวงัเหตกุารณฉ์ุกเฉินดา้นการจดัการน า้ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชน
และส่ิงแวดลอ้ม 

2. บรษิัทมีการจดัการน า้ทัง้น า้ที่ใชภ้ายในบริษัทและระบบบ าบดัน า้เสีย ซึ่งใชน้ า้จากแหล่งน า้ตามธรรมชาติ 
คือ น า้บาดาล จึงเห็นความส าคัญในการใชท้รพัยากรใหย้ั่งยืน โดยมีการจัดท าระบบบ าบัดน า้เสียแบบ 
Wet land ปรบัคุณภาพน า้เสียใหส้ามารถน ากลบัมาใชด้า้นการจัดการส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน และมี
การจดัท าพืน้ที่ส  าหรบัรองรบัน า้ฝน ส าหรบัน า้มาทดแทนน า้บาดาลในกระบวนการผลิต เพื่อลดปรมิาณ
การใชน้ า้บาดาลลง อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนัมิใหม้ีการปล่อยน า้เสียออกสู่แหล่งชมุชน  
 

การป้องกนัมลภาวะดา้นกล่ิน ,ฝุ่ น และเสียง 
เนื่องดว้ยบริษัทเป็นผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปอาหารสัตวน์ า้  ปัญหามลภาวะเรื่องกล่ิน ฝุ่ นและเสียง 

ตอ้งเกิดขึน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้และบางครัง้อาจส่งผลกระทบไปยงัชุมชนรอบขา้ง ไดม้ีการน าเทคโนโลยีการก าจดักล่ิน
มาใช ้โดยใช้ระบบ wet scrubber  เป็นอุปกรณ์ที่ใชส้าหรบัก าจัดแก๊สและไอ (Gas and Vapor) ตลอดจนอนุภาคที่มี
ขนาดเล็ก โดยใช ้ น า้  เป็นตวัดกัจบัดว้ยการพ่นฉีดของเหลวหรือน า้ใหเ้ป็นละอองฝอยขนาดเล็กใหก้ระจายไปปะทะกับ
กระแสแก๊ส โดยการกระทบจากความเฉ่ือยซึ่งเป็นกลไกหลกัในการสกดักัน้และการแพรก่ระจาย 

-  ดา้นอากาศ 
ดว้ยความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นโรงงานสีเขียวที่อยูร่ว่มกบัชมุชนอย่างมีความสขุ  บรษิัทฯไดก้ าหนดเป้าหมายตา่งๆ
ที่เขม้งวด เทียบเท่ามาตรฐาน โดยการพฒันาและปรบัปรุงเพื่อน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชใ้นการจดัการ
คณุภาพอากาศ 

-  ดา้นฝุ่ น 
มีการป้องกนัมลภาวะดา้นฝุ่ นดว้ยการติดตัง้เครื่องดกัฝุ่ นระบบ  Jet filter  ในทุกจุดของกระบวนการผลิตที่
จะก่อใหเ้กิดมลภาวะ และยงัมีแผนการบ ารุงรกัษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อใหเ้ครื่อง
ดงักล่าวท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

-  ดา้นเสียง 
ทัง้นีย้งัมีระบบป้องกันเสียงที่เกิดจากเครื่องจกัรดว้ยอุปกรณล์ดเสียงหรือ  Air Silencer    เพื่อลดปัญหาที่
อาจก่อมลภาวะดา้นเสียงต่อพนกังานท่ีปฏิบตัิงานและชุมชนใกลเ้คียง   นอกจากการติดตัง้เครื่องจกัรและ
อุปกรณท์ี่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานที่
ก าหนดแลว้ ยงัมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของโรงงานอย่างสม ่าเสมอพรอ้ม
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ทัง้เฝา้ระวงัตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจกัร อปุกรณอ์ย่างต่อเนื่อง พรอ้มกันนีไ้ดม้ีการจดัท ากิจกรรม
ส ารวจกล่ินกับชุมชนรอบขา้ง เพื่อเขา้ถึงปัญหาและความตอ้งการน ามาปรบัปรุงและพัฒนาระบบบ าบัด
กลิ่น ฝุ่ นและเสียงที่มีอยู่ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

พลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ทางบริษัทไดม้ีการหุม้ฉนวนเครื่องก าเนิดไอน า้และตวัน าความรอ้นทัง้หมดในกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้

พลงังานไอน า้  ซึ่งส่งผลใหใ้ชป้ริมาณถ่านหินลดลง และยงัได้จดัท าโครงการติดตัง้สวิตซก์ระตุกภายในอาคารส านกังาน 
เนื่องจากสวิตซแ์บบทั่วไป เมื่อเราเปิดโคมไฟ ท าใหห้ลอดไฟนัน้สว่างขึน้พรอ้มกัน ท าใหเ้กิดการสิน้เปลืองไฟฟ้าเนื่องจาก
ในบางเวลาเราไม่ตอ้งการใช้แสงทั้งหมดดังนั้นสวิตซแ์บบกระตุก จะสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ปิดโคมไฟฟ้าให้ส ว่างตามที่เรา
ตอ้งการใช้ เช่น ถ้าเราตอ้งการจะใชง้านก็ดึงสวิตซ ์บริเวณที่นั่งท างาน ไฟก็จะติด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยส่งเสริมการ
อนรุกัษ์พลงังานในอาคารส านกังานได ้โดยจะเปิดตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านแต่ละพืน้ท่ี แต่ละเวลาได ้ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
บริษัทตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวะภาพระบบนิเวศ จึงไดจ้ัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลอง 80 

พรรษา เทิดไทอ้งคร์าชนัย ์เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยการปลกูตน้ไมจ้ านวน 1,299 ตน้ บนเนือ้ที่ 7 ไร่ และโครงการ
ปลกูป่าชายเลนที่ จ.สมทุรสงคราม และ จ.สรุาษฎรธ์านี  เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวใหร้ะบบนิเวศ รวมถึงโครงการปล่อยปลาสู่
วารี เป็นประจ าทกุปี  เพื่อเพิ่มจ านวนสตัวน์ า้ใหก้บัแหล่งน า้ธรรมชาติ 

ในการด าเนินธุรกิจฟารม์ภายใตม้าตรฐาน Global G.A.P เป็นการยืนยนัถึงตวัผลิตภณัฑแ์ละการจดัการระบบ
การผลิต ผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ว่า ไม่ใชปั้จจยัการผลิตที่ไดม้าจากการตดัแต่งพนัธุกรรม การปนเป้ือนขา้มระหว่างสายพนัธุท์ุก
ครัง้ที่บรโิภคจะไดร้บัผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ 

จากการมุ่งมั่นในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัทรพัยากร การลดการใชพ้ลงังาน พนกังานบรษิัททุกคน
ลว้นเป็นส่วนช่วยในการร่วมมือและตระหนกัถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหโ้ครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบรษิัท
บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายอย่างมีประสิทธิผล 
 
7. การรว่มพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

ตลอดระยะเวลา 32 ปี ที่ผ่านมาในการด าเนินธุรกจิ ดว้ยวิสยัทศันท์ี่มุ่งไปขา้งหนา้อย่างไม่หยดุยั้ง บรษิัท  พีพี 
ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครือ  เชื่อมั่นว่า “คน” คือพลงัส าคญัของทกุธุรกจิ โดยเปา้หมายสงูสดุของบรษิัทฯ 
คือการท าใหช้ีวิตของผูค้นในสงัคม มีความมั่นคงและยั่งยืน จงึด าเนินธุรกจิที่เก่ียวขอ้งกบัความยั่งยืน  ใหผ้ลตอบแทนที่
มั่นคง และมีศกัยภาพในการเติบโตสงูในอนาคต ควบคู่ไปกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้สรา้งความเชื่อมั่นใหแ้กม่ีผู้
มีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มเป็นส าคญั อาทิ ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ ลกูคา้ คูค่า้ ส่ือมวลชน ชมุชน ตลอดจนบคุลากรในองคก์ร 

โดยมีการด าเนินโครงการดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่เป็น
รูปธรรมมามากว่า 13 ปี และมีการจดัตัง้คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Committee) เมื่อปี 2559 เพื่อ
ก ากบัดแูล ก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์  แนวทางปฏิบตัิ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนบัสนนุ ควบคมุ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้  

 “พีพี ไพรม์” ยงัมีส่วนรว่มในการสรา้งสรรคอ์นาคตที่ดี ส าหรบัเยาวชน และเกษตรกรไทย   รวมถึงชมุชนรอบ
ขา้ง  ผ่านโครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทฯ ที่จดัขึน้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน และเป็น
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รูปธรรม มากกว่า 13 ปี ทัง้ในระดบัประเทศ และ ระดบัชมุชน โดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ขององคก์ารสหประชาชาติ และครอบคลมุทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มสงัคม และ เศรษฐกิจ (ESG : Environment  
Social and Governance)  

ด้านเศรษฐกิจ 

1. โครงการประมงโรงเรียน  

ที่เราไดด้  าเนินงานอยา่งต่อเนื่องกว่า 10 ปี   โดยเริ่มตัง้แต่ปี 2552  จนถึงปัจจบุนั  ปี  2562    โดยการ

สนบัสนนุ อาหารสตัวน์ า้ และแนะน าเทคนคิวิธีการเลีย้งแก่โรงเรียนในทอ้งถิ่นทรุกนัดาร ที่ขาดแคลนทนุทรพัยใ์นการ

ด าเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั ซึง่ด  าเนินการมาแลว้มากกว่า 100 โรงเรยีน ทกุภมูิภาคทั่วประเทศไทย โดยมี

มลูค่าอาหารสตัวน์ า้ ที่สนบัสนนุโรงเรียนละ 30,000 บาท  รวมเป็นงบประมาณทัง้สิน้กวา่ 4,000,000 บาท  ส่วนใหญ่

เป็นโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ซึ่งไดร้บัการตอบรบัอย่างดีเยี่ยม    โดยในปี 

2561 ที่ผ่านมานัน้ ทางบรษิัทไดด้  าเนินงานโครงการฯทัง้สิน้ 4 โรงเรียนทั่วทกุภมูิภาค และจ านวนอาหารสตัวน์ า้ที่

สนบัสนนุทัง้หมด 230 กิโลกรมั มลูค่าอาหารสตัวน์ า้รวมทัง้สิน้กวา่ 120,000 บาท 

แต่ทัง้นีพ้บวา่ยงัมีโรงเรยีนที่ขาดแคลน  และตอ้งการไดร้บัการสนบัสนนุอยู่เป็นจ านวนมาก   โดยเฉพาะ

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในพืน้ท่ีทรุกนัดารแนวตะเข็บชายแดนไทย ดงันัน้จึงเป็นท่ีมาของ โครงการสานต่อ

ความพอเพยีง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทย 

 

2. โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทย 

โดยนอ้มน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รชักาลที่ 9 

และ สืบสานแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงไดร้ิเริ่ม “โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวนั”  จึงเป็นที่มาของแนวคิด “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทย” 

โดยเป็นการจัดกิจกรรมประมงโรงเรียน แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิน้  207  

โรงเรียน  โดยในปี 2561 ที่ ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้ด าเนินงานเสร็จสิน้แล้ว 30 โรงเรียน  จ านวนอาหารสัตว์น ้าที่

สนบัสนนุทัง้หมด 13,700 กิโลกรมั มลูค่าอาหารสตัวน์ า้รวมทัง้สิน้กว่า 350,000 บาท 

โดยทั้ง 2 โครงการนี ้ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน์ า้ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดี จาก

ผลผลิตปลาที่มีคณุภาพ  และสามารถน าผลผลิตที่ไดจ้ากการเลีย้งมาประกอบอาหารกลางวนัส าหรบัรบัประทานแลว้นัน้ 

ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียน     การสอน เสริมสรา้งอาชีพ ทั้งยังเป็นการด าเนินโครงการฯ แบบบูรณาการ

รว่มกันทางภาครฐั และเอกชน โดยบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ป็นผูส้นบัสนุนหลักดา้นอาหารสตัวน์ า้ รวมถึง

การแนะแนวเทคนิควิธีการเลีย้ง โดยทีมงานผูเ้ชี่ยวชาญ แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  ที่เขา้รว่มโครงการฯ 

ทั่วประเทศ  ซึ่งทางโรงเรียนจะไดร้บัการสนบัสนุนพนัธุส์ตัวน์ า้ และ ปัจจยัการผลิตจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์น าไปสู่การด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกนัทัง้ 3  หน่วยงาน  ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพ
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ชีวิตของเยาวชน เสรมิสรา้งสขุภาพอนามยัที่ดีจากโปรตีนผลผลิตปลาที่ได ้และน ามาประกอบอาหาร ทัง้ยงัสามารถสรา้ง

อาชีพใหก้ับนกัเรียน ใหม้ีรายไดร้ะหว่างเรียน สามารถต่อยอดอาชีพ สรา้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

และต่อยอดถึงชมุชนรอบขา้ง เสรมิรายไดห้มนุเวียนในทอ้งถิ่น ตลอดจนสรา้งองคค์วามรู ้อย่างยั่งยืนสืบไป  

 

ด้านสังคม 

3. โครงการบณัฑิตไทยลกัซ ์

ตลอดระยะเวลากว่า 13  ปี  โดยเริ่มตัง้แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั ปี 2562  ในการด าเนิน “โครงการบณัฑิตไทย
ลกัซ”์  เราไดส้นบัสนุนทุนการศกึษานกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีเรียนดี  ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทนุทรพัย ์ รวมถึงทุนสนบัสนุน
ส าหรบัสถาบนัการศึกษาเช่นเดยีวกนั ทกุภมูิภาค ทั่วประเทศ ตลอดจนทนุการศกึษาส าหรบันกัเรียน/สถาบนัการศกึษาใน
ชมุชน บตุรหลานลกูคา้เกษตรกร และ บุตรพนกังานในองคก์ร รวมมากกว่า 2,000 ทนุ  โดยมีมลูค่าทุนในระดบัประถม-
มธัยม ตัง้แต่ 1,000 - 5,000 บาท / ระดบัอดุมศึกษา 6,000 – 10,000 บาท     และทุนสนบัสนนุสถานศกึษามลูค่าทนุละ 
10,000 – 15,000  บาท รวมมูลค่ากว่า 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นผูท้ี่ไดร้บัทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  100 ราย และมี
เยาวชนที่จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรีแลว้กว่า  500  ราย 

โดยในปี 2561 ที่ ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ด าเนินงาน “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” โดยได้สนับสนุน
ทุนการศึกษานักเรียน/นักศึกษา ที่ เรียนดี   ประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  รวมถึงทุนสนับสนุนส าหรับ
สถาบนัการศกึษาทั่วทกุภูมิภาคทั่วประเทศ และขยายโอกาสทางการศกึษาสู่ประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ สปป.ลาวอีกดว้ย    
จ านวนทัง้หมด 212  ทนุรวมมลูค่า กว่า 620,000 บาท 

เพราะเราตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษาของเยาวชน   ที่จะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ
ในอนาคต ควบคู่ไปกับการพฒันาคณุภาพชีวิตของเด็ก และมุ่งมั่นเพื่อที่จะปลกูฝังค่านิยมใหแ้ก่เยาวชนใหเ้ห็นถึงคุณค่า
และความส าคญัของการศึกษา  ใหม้ีความสามารถและไดร้บัโอกาสทางดา้นการศึกษา เพื่อที่จะเป็นก าลงัหลกัและแรง
ขับเคล่ือนที่ส  าคัญของประเทศ    เสริมสรา้งชุมชนเขม้แข็ง สังคมเป็นสุข   ถือเป็นรากฐานของการเสริมสรา้งให้คนมี
ความรู ้ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพ สรา้งความมั่นคงแก่ตนเองและสงัคมอย่างยั่งยืน 

นอกจาก 3 โครงการหลักในระดับประเทศ ดังกล่าวแล้ว เรายังมีโครงการในระดับชุมชนอื่นๆ ได้แก่ 
 

4. โครงการ เด็กดีใจ กบัผูใ้หญ่ใจดี 

เป็นการจดักิจกรรมสานสมัพนัธใ์นชุมชน โดยมุ่งเนน้ที่เด็กและเยาวชนในทอ้งถิ่น โดยจะด าเนินการจดัขึน้เนื่องในโอกาส 
วนัเด็กแห่งชาติของทุกปี ในชมุชนละแวกใกลเ้คียงฐานผลิตหลกัของบริษัทฯ ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี , จงัหวดัสงขลา และ 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ซึ่งมีรูปแบบการจดังานสนัทนาการ แจกของขวญั/ของรางวลั และ เลีย้งอาหาร แก่ผูเ้ขา้รว่มงาน  

 โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานัน้ ทางบริษัทฯไดด้  าเนินงาน “เด็กดีใจ กบัผูใ้หญ่ใจดี” โดยไดจ้ดังานสนัทนาการ แจก
ของขวัญ/ของรางวลั และ เลีย้งอาหาร แก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน โดยการตอบรบัโครงการ ฯหน่วยงานภาครฐั ครู นักเรียน และ 
ผูป้กครองมีความรว่มมือและสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผูเ้ขา้รว่มงานจ านวนทัง้หมด 2,500 คน   

5. โครงการ แบ่งปันรอยยิม้ สู่ผูส้งูอายุ  
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เป็นการจดักิจกรรมสานสมัพนัธใ์นชมุชนเช่นเดยีวกนั แต่มุ่งเนน้ไปท่ีผูส้งูอายใุนทอ้งถิ่น โดยจะด าเนินการจดัขึน้
เนื่องในโอกาสวนัผูส้งูอายแุห่งชาติ ของทุกปี ในชุมชนละแวกใกลเ้คียงฐานผลิตหลกัของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี , 
จงัหวดัสงขลา และ จงัหวดัสมทุรสงคราม ซึ่งมีรูปแบบการจดังานสนัทนาการ แจกของขวญั/ของรางวลั และ เลีย้งอาหาร
ผูส้งูอายทุี่เขา้รว่มงาน 

 โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานัน้ ทางบริษัทฯไดด้  าเนินงาน “แบ่งปันรอยยิม้ สู่ผู้สูงอายุ” โดยไดจ้ดังานสนัทนาการ 
แจกของขวญั/ของรางวลั และ เลีย้งอาหารผูส้งูอายุที่เขา้รว่มงาน โดยการตอบรบัโครงการ ฯหน่วยงานภาครฐั ประชาชน 
และ ผูส้งูอาย ุมีความรว่มมือและสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผูเ้ขา้รว่มงานจ านวนทัง้หมด 500 คน   

6. โครงการ รณรงคเ์พื่อลดอบุตัิเหต ุ

เป็นการจดักิจกรรม รณรงคเ์พื่อลดอบุตัิเหต ุในช่วงเทศกาลส าคญั ไดแ้ก่ วนัปีใหม่ วนัสงกรานต ์โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการทอ้งถิ่น สถานีต ารวจทางหลวงในทอ้งที่ใกลเ้คียงฐานการผลิตหลกัของบริษัทฯ ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี , 
จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรูปแบบการด าเนินงาน เป็นการแจกของที่ระลึก (ม่านบังแดดรถยนต)์ 
บริเวณซุม้ทางหลวง หรือจุดพักบริการประชาชน เพื่อสรา้งจิตส านึกให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงความ
ปลอดภยัในการขบัขี่ ทัง้ต่อตนเอง และ ผูอ้ื่น 

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานัน้ ทางบรษิัทฯไดด้  าเนินงาน “รณรงคเ์พื่อลดอุบตัิเหต”ุ โดยไดก้ารด าเนินงาน เป็นการ
แจกของที่ระลึก (ม่านบังแดดรถยนต)์ และ น า้ดื่มบริเวณซุม้ทางหลวง จงัหวดัเพชรบุรี หรือจุดพักบริการประชาชน จ .
สงขลา   โดยการตอบรบัโครงการ ฯหน่วยงานภาครฐั ประชาชน และ ผูส้ญัจรเดินทางทุกท่าน รวมทัง้ส่ือมวลชนต่างๆ มี
ความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผูเ้ขา้รว่มงานจ านวนทัง้หมด 1,000 คน   

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

7. โครงการ “ปลกูรกัษ์ ปล่อยพนัธุ ์ป้องปันป่าชายเลน” 

โดย “โครงการปลกูรกัษ์  ปล่อยพันธุ ์ ป้องปันป่าชายเลน”  คือหนึ่งในโครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม หรือ 
CSR  ที่มุ่งสู่การพฒันาอย่างยั่งยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกั  เพื่อปลกูจิตส านึกในการอนรุกัษ ์ปกป้อง ฟ้ืนฟ ู
ตลอดจนแบ่งปันความรู ้และประสบการณ ์เก่ียวกับการด ารงชีวิตร่วมกับป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝ่ัง เพื่อรกัษา
สมดุลทางธรรมชาติ ให้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่น ใหส้ามารถสรา้งอาชีพ       จากการใชท้รพัยากรป่าชายเลนอย่างรูค้ณุค่า น ามาซึ่งรายไดห้มนุเวียนภายในชมุชน  

โดยในปีที่ผ่านมานัน้ ทางบรษิัทฯไดด้  าเนินงาน โครงการ “ปลกูรกัษ์ ปล่อยพนัธุ ์ป้องปันป่าชายเลน  ”โดยความ
รว่มมือแบบบูรณการรว่มกบัทัง้ภาครฐัและเอกชน ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบรุี, หน่วยงานประมงจงัหวดัเพชรบุรี, สถานีพฒันา
ทรพัยากรป่าชายเลน จ.เพชรบุรี, ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจังหวัดเพชรบุรี, องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลปากทะเล อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี ตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิ่นอื่นๆ      และประชาชนในพืน้ที่   โดย
รว่มกันปลูกป่าชายเลน จ านวน 10 ไร่ และ ปล่อยพนัธุ์สตัวน์ า้ จ านวน 10 ลา้นตวั ร่วมกันด าเนินงานโครงการ ปลูกป่า
ชายเลนและปล่อยลกูพนัธุส์ตัวน์ า้ ในพืน้ที่ป่าชายเลน ของจงัหวดัเพชรบุ รี โดยการตอบรบัโครงการ ฯหน่วยงานภาครฐั  
ครู นกัเรียน จิตอาสา และ ประชาชนทั่วไป รวมทัง้ส่ือมวลชนต่างๆ มีความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวน
ทัง้หมด 500 คน   
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะกรรมกำรไดท้ ำกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในจำกรำยงำนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้สรุปไดว้่ำจำกกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทในดำ้นต่ำงๆ 5 องคป์ระกอบ คือ 

1. กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 
2. กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
3. กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลู (Information & Communication) 
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)  

คณะกรรมกำรเห็นว่ำ บรษิัทมีระบบกำรควบคมุภำยในในเรื่องกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่ำวอย่ำงเพียงพอแลว้ 

ทัง้นีฝ่้ำยตรวจสอบภำยในไดม้ีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง  ๆ  และหำกพบขอ้บกพร่อง
ใดๆ ที่มีสำระส ำคญัจะท ำรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้ นำงสำวลัดดำวัลย ์ กำญจนภูสิต ใหด้  ำรงต ำแหน่งผูจ้ัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งมี
ควำมรูด้ำ้นบัญชี  กำรตรวจสอบภำยในและผ่ำนกำรเขำ้รบักำรอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนดำ้น
ตรวจสอบภำยใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภำยในรบัอนุญำตสำกล  ซึ่งมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท จึงเห็นว่ำ  มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพียงพอ 

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนมุตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
บรษิัทจะตอ้งไดร้บักำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนัของบรษิัทและบรษิัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปี 2562 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายการระหว่างกนั โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิปกติ และมีเงื่อนไขทางการคา้ที่เป็นธรรม ดงันี ้
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      

บุคคล/ นิติบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์
ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมรายการ
ระหว่างกนั 

 สิน้สุด 31 ธนัวาคม 
2562 

บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบรษิัทยอ่ย
ของบรษิัทฯ โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระ
แลว้ 

บรษิัทฯ มีรำยกำรซือ้
ขำยสินคำ้ส ำเรจ็รูป
และรำยไดจ้ำกกำร
บรกิำรระหวำ่งกนั 

*  ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 
* เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 
* ขำยสินคำ้ 
* รำยไดค้ำ่บรกิำร 
* ซือ้สินคำ้ 

44,294,220.27  
 433,121,654.20  

 6,104,970.87  
 32,781,308.41  

 1,592,060,575.38                          

 รำยกำรซือ้ขำยสินคำ้
ส ำเรจ็รูปเป็นรำยกำรคำ้
ปกติ  และค่ำบรกิำร
เป็นไปตำมสญัญำที่ตก
ลงรว่มกนั 

บรษิัท ทีลกัซ ์พำวเวอร ์จ ำกดั บรษิัท ทีลกัซ ์พำวเวอร ์จ ำกดั เป็น
บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิทั ถือ
หุน้รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียนและ
เรียกช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ มีรำยกำรให้
กูย้ืมเงินระหวำ่งกนั 

*  ดอกเบีย้รบั 
*  ดอกเบีย้คำ้งรบั 
*  เงินใหกู้ย้ืม 
*  ลกูหนีอ้ื่น 

5,128,553.02  
 67,708.51  

 3,150,384.00  
 366,960.00                     

รำยกำรใหกู้ย้ืมระหวำ่ง
กนั บรษิัทฯ มีกำรคิด
ดอกเบีย้ระหว่ำงกนัใน
อตัรำรอ้ยละ 6 -8.25 ต่อ
ปี 

บรษิัท ทีลกัซ ์โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั บรษิัท ทีลกัซ ์โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 
เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท 
ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
และเรียกช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ มีรำยกำร
ลกูหนีอ้ื่นระหว่ำงกนั 

*  ลกูหนีอ้ื่น 344,621.89  
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บรษิัท พีพีเอส เอ็น จ ำกดั บรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ำกดัเป็นบรษิัท
ย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทย่อยของ
บรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุจด
ทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ มีรำยกำรให้
กูย้ืมเงินระหวำ่งกนั 

*  ดอกเบีย้รบั 
*  ดอกเบีย้คำ้งรบั 
*  เงินใหกู้ย้ืม 
*  ลกูหนีอ้ื่น 

30,447,539.28  
 122,332,635.97  
 478,599,552.53  

 1,627,590.00 

รำยกำรใหกู้ย้ืมระหวำ่ง
กนั บรษิัทฯ มีกำรคิด
ดอกเบีย้ระหว่ำงกนั ใน
อตัรำรอ้ยละ 2.5-8.00 
ต่อปี 

บรษิัท ซูโม่ พำวเวอร ์จ ำกดั บรษิัท ซูโม่ พำวเวอร ์ จ ำกดัเป็นบรษิัท
ย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัทย่อยของ
บรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุจด
ทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ มีรำยกำรให้
กูย้ืมเงินระหวำ่งกนั 

*  ดอกเบีย้รบั 
*  ดอกเบีย้คำ้งรบั 
*  เงินใหกู้ย้ืม 

6,698,289.60  
 20,718,819.06  
 83,728,620.00 

รำยกำรใหกู้ย้ืมระหวำ่ง
กนั บรษิัทฯ มีกำรคิด
ดอกเบีย้ระหว่ำงกนัใน
อตัรำรอ้ยละ 8 ต่อปี 

Geothermal Power A Company 
Limited 

Geothermal Power A Company 
Limited เป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ 
โดยบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 ของทนุจดทะเบยีนและเรียก
ช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ มีรำยกำรให้
กูย้ืมเงินระหวำ่งกนั 

*  ดอกเบีย้รบั 
*  ดอกเบีย้คำ้งรบั 
*  เงินใหกู้ย้ืม 

19,987,967.29  
 67,039,329.24  

 427,362.65 

รำยกำรใหกู้ย้ืมระหวำ่ง
กนั บรษิัทฯ มีกำรคิด
ดอกเบีย้ระหว่ำงกนัใน
อตัรำรอ้ยละ 6.5 ต่อปี 

Geothermal Power B Companny 
Limited 

Geothermal Power B Company 
Limited เป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ 
โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุ
จดทะเบยีนและเรียกช าระแลว้ 

บรษิัทฯ มีรายการให้
กูย้ืมเงินระหวา่งกนั 

*  ดอกเบีย้รบั 
*  ดอกเบีย้คา้งรบั 
*  เงินใหกู้ย้ืม 

17,105,616.27  
 48,303,403.42  
 120,441,255.02 

รายการใหกู้ย้ืมระหวา่ง
กนั บรษิัทฯ มีการคิด
ดอกเบีย้ระหว่างกนัใน
อตัรารอ้ยละ 6.5 ต่อปี 
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P Green Energy Companny Limited P Green Energy Company Limited 
เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท
ย่อยของบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 
ของทนุจดทะเบียนและเรยีกช าระแลว้ 

บรษิัทฯ มีรายการให้
กูย้ืมเงินระหวา่งกนั 

*  ดอกเบีย้รบั 
*  ดอกเบีย้คา้งรบั 
*  เงินใหกู้ย้ืม 

318,765.30  
 681,756.33  

 4,904,082.00 

รายการใหกู้ย้ืมระหวา่ง
กนั บรษิัทฯ มีการคิด
ดอกเบีย้ระหว่างกนัใน
อตัรารอ้ยละ 6.5 ต่อปี 

Tluxe holding Company Limited Tluxe holding Company Limited 
เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท
ย่อยของบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 
ของทนุจดทะเบียนและเรยีกช าระแลว้ 

บรษิัทฯ มีรายการให้
กูย้ืมเงินระหวา่งกนั 

*  เงินใหกู้ย้ืม 
*  ดอกเบีย้คา้งรบั 
*  ดอกเบีย้รบั 

349,660.35  
 10,349.31  
 10,349.31 

รายการใหกู้ย้ืมระหวา่ง
กนั บรษิัทฯ มีการคิด
ดอกเบีย้ระหว่างกนัใน
อตัรารอ้ยละ 6.5 ต่อปี 

      
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม 

บุคคล/ นิติบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์
ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมรายการ
ระหว่างกนั 

สิน้สุด 31 ธนัวาคม 
2562 

M-Luxe Energy Co., Ltd. M-Luxe Energy Co., Ltd. เป็นบรษิัท
รว่ม ซึ่งบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 25 ของ
ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 

บรษิัทย่อย มีรายการ
ใหบ้รษิัท M-Luxe 
Enegy Co., Ltd. 
กูย้ืมเงินระหวา่งกนั 

*  ดอกเบีย้รบั 
*  ดอกเบีย้คา้งรบั 
*  เงินใหกู้ย้ืม 
*  ลกูหนีอ้ื่น 

2,179,203.39  
 6,568,907.02  
 70,364,572.50  
 1,433,616.08 

รายการใหกู้ย้ืมระหวา่ง
กนั บรษิัทฯ มีการคิด
ดอกเบีย้ระหว่างกนัใน
อตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

      
รายการธุรกิจกับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บุคคล/ นิติบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์
ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมรายการ
ระหว่างกนั 

สิน้สุด 31 ธนัวาคม 
2562 
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บรษิัท นทูรกิซ ์จ ากดั (มหาชน) บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้รว่มกนั บรษิัทย่อย มีรายการ
ขายสินคา้และวตัถดุิบ
ซือ้วตัถดุิบ ระหวา่งกนั 

*รายไดข้ายสนิคา้ 
*ซือ้วตัถดุิบ 
*ลกูหนีก้ารคา้ 
*เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
*ค่าที่ปรกึษา 

184,716,712.70  
 58,453,280.97  
 7,348,736.10  
 10,291,820.86  

 759,919.18 

รายการซือ้ขายสินคา้
ส าเรจ็รูปเป็นรายการคา้
ปกติ ทัง้นีก้ารก าหนด
ราคาขาย ใชว้ิธีตน้ทนุ
บวกอตัราตามสญัญา 
และค่าบรกิารเป็นไป
ตามสญัญาที่ตกลง
รว่มกนั 

Aulux Power Co.,Ltd บรษิัทฯ มีกรรมการรว่มกนั บรษิัทย่อย มีรายการ
ใหบ้รษิัท Aulux 
Power Co.,LTD กูย้มื
เงินระหวา่งกนั 

* รายไดจ้ากการบรกิาร 
*  ดอกเบีย้รบั 
*  ดอกเบีย้จ่าย 
* ลกูหนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
*  ดอกเบีย้คา้งรบั 
*  เงินใหกู้ย้ืม 
*  เงินกูย้มื 
*  ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

256,376.90  
 2,575,041.35  

 7,817.50  
 117,172.19  

 4,030,860.47  
 82,643,880.25  

 275,939.50  
 7,572.61 

รายการใหกู้ย้ืมระหวา่ง
กนั บรษิัทฯ มีการคิด
ดอกเบีย้ระหว่างกนัใน
อตัรารอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

Dual Energy Co., Ltd. บรษิัทฯ มีกรรมการรว่มกนั บรษิัทย่อย มีรายการ
ดอกเบีย้คา้งจา่ย
ระหว่างกนั 

*  ดอกเบีย้คา้งจา่ย 4,308.80  
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 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายการระหว่างกนั โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิปกติ และมีเงื่อนไขทางการคา้ที่เป็นธรรมส าหรบัปี 2561 ดงันี ้ 

 
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      

บุคคล/ นิติบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์
ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมรายการ
ระหว่างกนั  สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561  

บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบรษิัทยอ่ย
ของบรษิัทฯ โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระ
แลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท 
ไทยลกัซ ์เอ็นเตอร์
ไพรส ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดัยืมเงิน 

*  ลกูหนีอ้ื่น                         11,000.00  

  
บรษิัท ทีลกัซ ์พำวเวอร ์จ ำกดั บรษิัท ทีลกัซพ์ำวเวอร ์จ ำกดัเป็นบรษิัท

ย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 ของทนุจดทะเบยีนและเรียก
ช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท ที
ลกัซ ์พำวเวอร ์
จ ำกดั กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั                    9,604,176.85  อตัรำดอกเบีย้ 6.0% 

   *  ดอกเบีย้คา้งรบั  23,925,738.70   
   *  เงินใหกู้ย้ืม  157,000,000.00   
   *  ลกูหนีอ้ื่น  286,450.00   
Geothermal Power A Company 
Limited 

Geothermal Power A Company 
Limited เป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ 
โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุ
จดทะเบยีนและเรียกช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท 
Geothermal 
Power A 
Company Limited 
กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั                  36,245,235.00  อตัรำดอกเบีย้ 6.5% 
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   *  ดอกเบีย้คา้งรบั  47,051,361.95   
   *  เงินใหกู้ย้ืม  557,619,000.00   
Geothermal Power B Companny 
Limited 

Geothermal Power B Company 
Limited เป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ 
โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุ
จดทะเบยีนและเรียกช าระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท 
Geothermal 
Power B Compay 
Limited กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั  24,436,035.00  อตัราดอกเบีย้ 6.5% 

   *  ดอกเบีย้คา้งรบั  31,197,787.15   
   *  เงินใหกู้ย้ืม  375,939,000.00   
บรษิัท พีพีเอส เอ็น จ ากดั บรษิัทพีพี เอสเอ็น จ ากดัเป็นบรษิัท

ย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 ของทนุจดทะเบยีนและเรียก
ช าระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท พี
พีเอสเอ็น จ ากดั 
กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั  37,832,172.06  อตัราดอกเบีย้ 2.5% , 
6.5% , 8.0% 

   *  ดอกเบีย้คา้งรบั  91,800,800.77   
   *  เงินใหกู้ย้ืม  589,369,974.13   
   *  ลกูหนีอ้ื่น  1,728,912.00   
บรษิัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากดั บรษิัทซู่โม่ พาวเวอร ์ จ ากดัเป็นบรษิัท

ย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 ของทนุจดทะเบยีนและเรียก
ช าระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท ซู
โม่ พาวเวอร ์จ ากดั 
กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั  6,716,641.08  อตัราดอกเบีย้ 8.0% 

   *  ดอกเบีย้คำ้งรบั                  14,020,529.46   
   *  เงินใหกู้ย้ืม                  83,728,620.00   
P Green Energy Companny Limited P Green Energy Company Limited 

เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท 
ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท P 
Green Energy 
Companny 

*  ดอกเบีย้รบั  335,771.46  อตัราดอกเบีย้ 6.5% 
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และเรียกช าระแลว้ Limited กูย้ืมเงิน 

   *  ดอกเบีย้คา้งรบั  362,991.00   
   *  เงินใหกู้ย้ืม  4,904,082.00   
      
รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม 

บุคคล/ นิติบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์
ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมรายการ
ระหว่างกนั 

สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 

M-Luxe Energy Co., Ltd. M-Luxe Energy Co., Ltd. เป็นบรษิัท
รว่ม ซึ่งบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 25 ของ
ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 

บรษิัทย่อย ให้
บรษิัท M-Luxe 
Energy Co., Ltd. 
กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั  2,197,169.14  อตัราดอกเบีย้ 3% 

   *  ดอกเบีย้คา้งรบั  4,735,030.70   
   *  เงินใหกู้ย้ืม  74,737,695.00   
   *  ลกูหนีอ้ื่น  824,576.59   
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รายการธุรกิจกับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บุคคล/ นิติบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์
ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมรายการ
ระหว่างกนั 

สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 

บรษิัท เอเชยี แคปิตอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษิัทฯ ไดล้งทนุในหุน้สามญัของ
บรษิัท เอเชยี แคปิตอล กรุ๊ป คดิเป็น
สดัส่วน ประมาณรอ้ยละ 14 ของทนุ
จดทะเบยีน 

บรษิัทฯ ไดล้งทนุตั๋ว
แลกเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั  2,427,534.23  อตัราดอกเบีย้ 5-6.5% 

บรษิัท นทูรกิซ ์จ ากดั (มหาชน) บรษิัทฯ มีกรรมการรว่มกนั บรษิัทฯมีรายการ
ขายสินคา้และ
วตัถดุิบซือ้วตัถดุิบ 

*รายไดข้ายสินคา้  187,362,982.10  อตัราดอกเบีย้ 6.5% 

   *ซือ้วตัถดุิบ  53,430,126.73   

   *ลกูหนีก้ารคา้  30,565,435.84   

   
*เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้
อื่น 

 22,773,559.78  
 

   *ค่าที่ปรกึษา  2,379,465.64   
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บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายการระหว่างกนั โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิปกติ และมีเงื่อนไขทางการคา้ที่เป็นธรรมส าหรบัปี 2560 ดงันี ้
 
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      

บุคคล/ นิติบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์
ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมรายการระหว่างกัน  สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2560  
1.1 บรษิัท ทีลกัซ ์โกลบอล บิสซีเนส จ ำกดั 
(เดมิ ชื่อ บรษิัท ไทย ดี มีเทอร ์จ ำกดั) 

บรษิัททีลกัซโ์กลบอล บิสซีเนส จ ำกดั
เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท 
ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
และเรียกช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ ขำย 
วตัถดุิบใหท้ีลกัซโ์ก
ลบอล บิสซี เนส 
จ ำกดั 

*  รำยไดค้่ำวตัถดุิบ                       99,990.00  บรษิัทฯ ขำยวตัถดุิบเป็นรำยกำร
คำ้ปกติ ทัง้นีร้ำคำขำยก ำหนด
โดยกำรอำ้งองรำคำตลำด 

1.2 บรษิัท ทีลกัซ ์พำวเวอร ์จ ำกดั บรษิัททีลกัซพ์ำวเวอร ์จ ำกดัเป็นบรษิัท
ย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 ของทนุจดทะเบียนและเรียก
ช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท ที
ลกัซ ์พำวเวอร ์
จ ำกดั กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั                   9,999,522.00  อตัรำดอกเบีย้ 6.0% 

      *  ดอกเบีย้คำ้งรบั                 14,321,561.87    
      *  เงินใหกู้ย้ืม               166,658,700.00    
      *  ลกูหนีอ้ื่น                     286,450.00    
1.3 บรษิัท พีพีเอส เอ็น จ ำกดั บรษิัทพีพี เอสเอ็น จ ำกดัเป็นบรษิัท

ย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 ของทนุจดทะเบียนและเรียก
ช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท พี
พีเอสเอ็น จ ำกดั 
กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั   34,570,149.13  อตัรำดอกเบีย้ 2.5% , 6.5% , 
8.0% 

     *  ดอกเบีย้คำ้งรบั                 53,968,628.71    
      *  เงินใหกู้ย้ืม               598,786,772.48    
      *  ลกูหนีอ้ื่น                   1,711,062.00    
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1.4 บรษิัท ซูโม่ พำวเวอร ์จ ำกดั บรษิัทซู่โม่ พำวเวอร ์ จ ำกดัเป็นบรษิัท
ย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 ของทนุจดทะเบียนและเรียก
ช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท ซู
โม่ พำวเวอร ์จ ำกดั 
กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั                   6,698,289.60  อตัรำดอกเบีย้ 8.0% 

   *  ดอกเบีย้คำ้งรบั                   7,285,586.87   
   *  เงินใหกู้ย้ืม                 83,728,620.00   
1.5 Geothermal Power A Companny 
Limited 

Geothermal Power A Company 
Limited เป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ 
โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุ
จดทะเบยีนและเรียกช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท 
Geothermal 
Power A Compay 
Limited กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั                 10,806,126.94  อตัรำดอกเบีย้ 6.5% 

   *  ดอกเบีย้คำ้งรบั                 10,806,126.95   
   *  เงินใหกู้ย้ืม               557,619,000.00   
1.6 Geothermal Power B Companny 
Limited 

Geothermal Power B Company 
Limited เป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ 
โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุ
จดทะเบยีนและเรียกช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท 
Geothermal 
Power B 
Company Limited 
กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั                   6,761,752.15  อตัรำดอกเบีย้ 6.5% 

   *  ดอกเบีย้คำ้งรบั                   6,761,752.15   
   *  เงินใหกู้ย้ืม               375,939,000.00   
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1.7 P Green Energy Company Limited P Green Energy Company Limited 
เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยบรษิัท 
ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน
และเรียกช ำระแลว้ 

บรษิัทฯ ใหบ้รษิัท P 
Green Energy 
Company Limited 
กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั                       27,219.54  อตัรำดอกเบีย้ 6.5% 

      *  ดอกเบีย้คำ้งรบั                       27,219.54    
      *  เงินใหกู้ย้ืม                   3,809,700.00    
            
 
รายการธุรกิจกับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บคุคล/ นิติบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์
ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั 

ประเภทรายการ 
จ านวนเงนิ (บาท) ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมรายการระหว่างกัน สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2560   
1.1 บรษิัท เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

บรษิัทฯ ไดล้งทนุในหุน้สำมญัของ
บรษิัทเอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป คิดเป็น
สดัส่วน ประมำณรอ้ยล่ะ 14 ของทนุ
จดทะเบยีน 

บรษิัทฯ ไดล้งทนุตั๋ว
แลกเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั                 17,725,621.76  

อตัรำดอกเบีย้ 5-6.5% 

1.2 บรษิัท นทูรกิซ ์ จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทฯ มีกรรมกำรรว่มกนั บรษิัทฯ มีรำยกำร
ขำยสินคำ้และ
วตัถดุิบซือ้วตัถดุิบ 

*  รำยไดข้ำยสินคำ้               213,034,112.79    

      *  ซือ้วตัถดุิบ                 77,289,432.86    
      *  ลกูหนีก้ำรคำ้                 11,729,779.56    

      
*  เจำ้หนีก้ำรคำ้
และเจำ้หนีอ้ื่น                   4,250,222.73    

      *  ค่ำที่ปรกึษำ                   2,149,097.14    
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รายการธุรกิจกับบริษทัร่วม      

บุคคล/ นิติบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ ์
ลักษณะรายการ
ระหว่างกนั ประเภทรายการ  

 จ านวนเงนิ (บาท)  ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมรายการระหว่างกัน  สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2560  

 
1.1 M-Luxe Energy Co.,Ltd. M-Luxe Energy Co.,Ltd เป็นบรษิัท

รว่ม ซึ่งบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ถือหุน้
รอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบยีนและ
เรียกช ำระแลว้ 

บรษิัทย่อย ให้
บรษิัท M-Luxe 
Energy Co.,Ltd. 
กูย้ืมเงิน 

*  ดอกเบีย้รบั                   2,179,201.78  อตัรำดอกเบีย้ 3% 

      *  ดอกเบีย้คำ้งรบั                   2,505,828.16    
      *  เงินใหกู้ย้ืม                 72,451,500.00    
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 บรษิัท พีพีไพรม์  จ ากดั (มหาชน)   (“บรษิัทฯ”) ตระหนกัถงึความส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ย ความโปรง่ใส และ
ค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย จงึไดก้ าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกนั และเพื่อใหเ้กิดแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจน บรษิัทฯ 
จึงเห็นควรท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อใหก้ารเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิัทและบรษิัท
ย่อยเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิัทและผูถื้อหุน้ราย 
 วัตถุประสงค ์
 บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่ส  าคญัที่ท  าใหบ้รษิัทมี
การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี  เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัทกุรายการของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นไปอย่าง
โปรง่ใส  ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้(แลว้แตก่รณี) และไดม้กีาร
เปิดเผยไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น 
 ค านิยาม 
 “รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน” หมายความวา่ รายการระหวา่งบรษิัทหรือบรษิัทย่อย กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท หรือ
รายการระหว่างบรษิัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทย่อย 
 “การตกลงเข้าท ารายการ” หมายความวา่ การเขา้ไปหรือตกลงใจเขา้ท าสญัญา หรือท าความตกลงใด ๆ ไมว่่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้มเพื่อก่อใหเ้กดิการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์การใหเ้ชา่ หรือเชา่สินทรพัย ์การใหห้รือรบับรกิาร การ
ใหห้รือรบัความชว่ยเหลือทางการเงิน และการออกหลกัทรพัยใ์หม ่รวมทัง้เพื่อก่อใหเ้กิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระท า
ดงักล่าว 
 “บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั” หมายความวา่ บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์และใหร้วมถึง
บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งตาม มาตรา 89/1 ของ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“พรบ. หลกัทรพัยฯ์”) 
 1. บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ 
  1.1 ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว 
  1.2 นิติบคุคลใด ๆ ท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุเป็นบคุคลดงัต่อไปนีข้องบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
   (ก) ผูบ้รหิาร 
   (ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
   (ค) ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
   (ง) บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
   (จ) ผูท้ี่เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบคุคลตาม (ก) ถงึ (ง) 
  1.3 บคุคลใด ๆ ท่ีโดยพฤตกิารณบ์่งชีไ้ดว้า่เป็นผูท้  าการแทนหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลของบคุคลตาม 1.1 ถึง 1.2 
ต่อการตดัสินใจ การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญั หรือบคุคลอืน่ท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เห็นวา่มีพฤติการณท์ านองเดยีวกนั 
 
 2. บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งตามมาตรา 89/1 ของ พรบ. หลกัทรพัยฯ์ 
  2.1 บคุคลที่มีอ  านาจควบคมุกจิการบรษิัทและในกรณีที่บคุคลนัน้เป็นนิติบคุคลใหห้มายความรวมถึง
กรรมการของ นิติบคุคลนัน้ดว้ย 
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  2.2 คู่สมรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลตาม 2.1 
  2.3 นิติบคุคลที่บคุคลตาม 2.1 หรือ 2.2 มีอ  านาจควบคมุกิจการ 
  2.4 บคุคลอื่นท่ีมีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 เมื่อบคุคลใดกระท าการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงวา่ หากบรษิัทท าธุรกรรมที่ใหป้ระโยชนท์างการเงินแก่บคุคล
ดงักล่าว กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลตาม 2.1 หรือ 2.2 จะไดร้บัประโยชนท์างการเงินดว้ย ใหถื้อว่าบคุคลดงักล่าวเป็นบคุคลท่ี
มีความเก่ียวขอ้งสาหรบัการท าธรุกรรมนัน้ 

ประเภทรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน   
แบ่งเป็น 6 ประเภท ดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกต ิ

2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

3. รายการเชา่หรือใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี 

4. รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร 

5. รายการใหห้รือรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน 

6. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นนอกจากรายการตาม (1) ถงึ (5) 

 ขั้นตอนในการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
           หากเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทกุประการ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดขัน้ตอนเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั หรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้

1. การพิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บรษิัทฯ จะใชเ้กณฑเ์ชน่เดียวกบัลกูคา้ทั่วไป และเป็นไปตาม

กระบวนการใหสิ้นเชื่อปกติของบรษิัทฯ เพื่อสนบัสนนุการ ด าเนินกิจการ ซึ่งตอ้งเป็นธรรมและสมเหตสุมผลและ

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิทัฯ เช่น ในกรณีที่กลุม่บรษิัทมีรายการขอสินเชื่อใหค้ิดอตัราดอกเบีย้

เช่นเดียวกบัท่ีคิดกบับคุคลภายนอก 

2. การประเมินมลูค่ารายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิารตามมลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนที่ช าระใหห้รือไดร้บัช าระ 

หรือมลูค่าตามบญัชี หรือมลูค่าตามราคาตลาดของสินทรพัยห์รือบรกิารนัน้ แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 

3. หากมีรายการระหวา่งกนัของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วน

ไดส่้วนเสยี หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บรษิัทฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้

ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ

ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บรษิัทฯ  จะใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรอืผูส้อบบญัชีของ



    บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บรษิัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของ

คณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

4. หากบรษิัทฯ มีรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่น ๆ ท่ีเขา้ข่ายตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงักลา่วอย่างเครง่ครดั 

 การเปิดเผยขอ้มูล 

 บรษิัทฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ 

รายการระหว่างกนั ตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยเปิดเผยไวใ้น

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมกีารเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับรษิัท

ฯ  ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานการบญัชี โดยจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 

 



        บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน    
  

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48.29 1.21 20.51 0.61 45.54 1.92 14.71 0.36 16.40 0.44 17.10 0.66

เงินลงทุนชัว่คราว 418.69 10.50 0.03 0.00 0.03 0.00 418.69 10.18 0.03 0.00 0.03 0.00

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 193.79 4.86 391.41 11.72 285.38 12.01 281.58 6.85 424.98 11.30 278.84 10.83

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  63.23                    2.66             -                  -                   -                   -                   

สินคา้คงเหลือ 217.86 5.46 261.87 7.84 220.13 9.26 217.86 5.30 261.87 6.96 54.53 2.12

สินหรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 29.66 0.74 6.10 0.18 14.51 0.61 4.56 0.11 5.86 0.16 2.71 0.11

สินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 1,197.77 35.86 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 908.27 22.78 1,877.69 56.22 628.82 26.47 937.39 22.80 709.14 18.85 353.21 13.71

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7.80 0.20 7.87 0.24 17.82 0.75 7.80 0.19 7.87 0.21 0.20 0.01

เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                  -                       -                  -                       -               3.00 0.07 81.81 2.18 1,475.65 57.29

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -                  -                   -                   -                   

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 858.93 21.54 323.60 9.69 87.76 3.69 858.93 20.89 323.60 8.60 87.76 3.41

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ -                  -                       -                  -               -                  -                   -                   -                   

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72.45 1.82 169.11 5.06 0.00 0.00 1,515.74 36.87 1,768.56 47.02 374.03 14.52

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 10.38 0.26 38.68 1.16 85.42 3.60 10.38 0.25 38.68 1.03 85.42 3.32

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,494.46 37.48 607.23 18.18 1,377.76 57.99 663.22 16.13 594.98 15.82 144.56 5.61

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 346.31 8.68 11.51 0.34 107.57 4.53 10.44 0.25 11.49 0.31 0.14 0.01

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ 39.78 1.00 89.71 2.69 52.81 2.22 34.79 0.85 89.71 2.39 48.72 1.89

คา่ความนิยม 57.09 1.43 13.65 0.41 6.42 0.27 -                  -                   -                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ 181.85 4.56 195.72 5.86 0.00 0.00 65.05 1.58 130.36 3.47 0.00 0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 10.46 0.26 5.11 0.15 11.64 0.49 4.75 0.12 5.10 0.14 6.19 0.24

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,079.50 77.22 1,462.19 43.78 1,747.20 73.53 3,174.09 77.20 3,052.16 81.15 2,222.67 86.29

รวมสินทรัพย์ 3,987.77                100.00             3,339.88                100.00             2,376.02                100.00          4,111.48                100.00             3,761.30            100.00               2,575.88            100.00               

25602560 2561

งบการเงนิรวม

2562งบฐานะการเงนิ 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561
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บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 – 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 408.76                   10.25               549.95                   16.47               187.29                   7.88             408.76                   9.94                549.95               14.62                163.56               6.35                  

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 163.94                   4.11                297.76                   8.92                250.47                   10.54            156.79                   3.81                293.94               7.81                  485.49               18.85                

เจ้าหน้ีคา่หุน้ -                       -                  -                       -                  -               -                       -                  -                   -                   -                   

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                  -                       -                  0.27                      0.01             -                       -                  -                   -                   -                   -                   

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -                       -                  -                       -                  -                       -               -                       -                  -                   -                   -                   -                   

 เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 40.18                    1.01                611.23                   18.30               527.07                   22.18            40.18                    0.98                611.23               16.25                527.07               20.46                

หุน้กู-้ส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 983.83                   24.67               707.22                   21.18               721.26                   30.36            983.83                   23.93               707.22               18.80                721.26               28.00                

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว-ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1.87                      0.05                2.04                      0.06                1.47                      0.06             1.87                      0.05                2.04                  0.05                  1.47                  0.06                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2.86                      0.07                0.08                      0.00                19.32                    0.81             1.85                      0.04                -                   -                   -                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6.27                      0.16                62.89                    1.88                178.87                   7.53             4.19                      0.10                2.98                  0.08                  9.73                  0.38                  

หน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 70.21                    2.10                -                       -               

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,607.71                40.32               2,301.38                68.91               1,886.02                79.38            1,597.46                38.85               2,167.36            57.62                1,908.58            74.09                

รับเงินล่วงหนา้คา่หุน้ -                  -                  -               -                  -                   -                   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถานบนัการเงิน -                  -                   -                   

เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 606.49                   15.21               -                       -                  -               606.49                   14.75               -                   -                   

หุน้กู-้สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 258.98                   6.49                199.45                   5.97                -                       -               258.98                   6.30                199.45               5.30                  -                   -                   

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 3.06                      0.08                1.91                      0.06                0.44                      0.02             3.06                      0.07                1.91                  0.05                  0.44                  0.02                  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 120.97                   3.03                4.25                      0.13                82.61                    3.48             59.29                    1.44                4.25                  0.11                  18.87                0.73                  

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 13.55                    0.34                19.43                    0.58                27.09                    1.14             13.55                    0.33                19.43                0.52                  12.58                0.49                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.45                      0.01                0.73                      0.03             0.45                  0.01                  0.73                  0.03                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,003.05                25.15               225.49                   6.75                110.87                   4.67             941.36                   22.90               225.49               6.00                  32.62                1.27                  

รวมหนีสิ้น 2,610.75                65.47               2,526.87                75.66               1,996.89                84.04            2,538.82                61.75               2,392.85            63.62                1,941.20            75.36                

2560 2561 2560 25612562งบฐานะการเงนิ 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 – 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ทุนเรือนหุน้

  ทุนจดทะเบียน 568.45                   14.25               843.81                   25.26               1,126.10                47.39            568.45                   13.83               843.81               22.43                1,126.10            43.72                

  ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 563.05                   14.12               563.05                   16.86               688.07                   28.96            563.05                   13.69               563.05               14.97                688.07               26.71                

 ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 489.12                   12.27               489.12                   14.64               612.68                   25.79            489.12                   11.90               489.12               13.00                612.68               23.79                

 ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 41.48                    1.04                41.48                    1.24                41.48                    1.75             41.48                    1.01                41.48                1.10                  41.48                1.61                  

ก าไรสะสม

  จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฏหมาย 56.85                    1.43                56.85                    1.70                56.85                    2.39             56.85                    1.38                56.85                1.51                  56.85                2.21                  

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 421.42                   10.57               308.15                   9.23                -1,152.44 48.50-            573.27                   13.94               826.77               21.98                -766.31 29.75-                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -194.90 -4.89 -645.64 -19.33 132.49 5.58 -151.11 -3.68 -608.82 -16.19 1.91                  0.07

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,377.02                34.53               813.01                   24.34               379.13                   15.96            1,572.66                38.25               1,368.45            36.38                634.68               24.64                

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย -                       -                  -                       -                  -                       -               -                       -                  -                   -                   -                   -                   

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,377.02                34.53               813.01                   24.34               379.13                   15.96            1,572.66                38.25               1,368.45            36.38                634.68               24.64                

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,987.77                100.00             3,339.88                100.00             2,376.02                100.00          4,111.48                100.00             3,761.30            100.00               2,575.88            100.00               

2560 25612560งบฐานะการเงนิ 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561

งบการเงนิรวม

2562

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี 2560 – 2562 

งบก าไรขาดทุน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายไดจ้ากการขาย 1,822.33 97.16 2,060.98 97.05 2,119.42 99.34 1,790.73         94.04       1,984.35         83.19       1,775.45         95.79       

ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 4.82              0.26            1.60                    0.08            -                     -              4.82               0.25         1.60               0.07         -                -          

ดอกเบ้ียรับ 26.20             1.40            8.74                    0.41            1.75                    0.08            92.82             4.87         21.39             0.90         6.59               0.36         

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                -              -                     -              -              -                -          -                -          -          

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                -              -                     -              -              -                -          -                -          -          

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ืยน -                -              2.12                    0.10            -                     -              -                -          -                -          30.98             1.67         

โอนกลบัคา่เผ่ือดอ้ยคา่ทรัพย์สิน -                -              4.53                    0.21            0.21                    0.01            -                -          1.64               0.07         0.21               0.01         

โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินใหกู้ย้ืม -                -              -                     -              -              -                -          270.80           11.35       -          

โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                -              -                     -              -              -                -          77.77             3.26         -          

รายไดอ่ื้น 22.17 1.18 45.60 2.15 12.08 0.57 15.88             0.83         27.84             1.17         40.24             2.17         

รวมรายได้ 1,875.52 100.00 2,123.57 100.00 2,133.46 100.00 1,904.25 100.00 2,385.39 100.00 1,853.47 100.00

ตน้ทุนขาย 1,526.48        81.39           1,793.56              84.46           1,757.39              82.37           1,498.39         78.69       1,721.58         72.17       1,599.82         86.31       

คา่ใชจ่้ายในการขาย 73.88             3.94            95.42                  4.49            90.54                  4.24            73.88             3.88         95.42             4.00         90.54             4.88         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 218.67           11.66           211.58                9.96            257.92                12.09           182.01           9.56         175.73           7.37         159.51           8.61         

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                -              -                     -              -              118.80           6.24         -                -          -          

ขาดทุนจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินใหกู้ย้ืม 102.86                4.82            392.68           21.19       

ขาดทุนจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                -              -                     -              -              -                -          -                -          394.55           21.29       

ขาดทุนจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ทรัพย์สิน 15.10             0.81            -                     -              389.63                18.26           12.07             0.63         -                -          -          

ขาดทุนจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ความนิยม 25.58             1.36            -                     -              47.94                  2.25            -                -          -                -          -          

ขาดทุนจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน -                -              -                     -              -              -                -          -                -          -          

ขาดทุนจากคา่เผ่ือเงินจ่ายล่วงหนา้ 140.37                6.58            14.74             0.80         

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                -              -                     -              771.94                36.18           -                -          -                -          771.94           41.65       

คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 98.05             5.23            -                     -              -              -                -          -                -          -          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ืยน 61.56             3.28            -                     -              18.74                  0.88            16.87             0.89         6.32               0.26         -          

รวมค่าใช้จ่าย 2,019.32 107.67 2,100.56 98.92 3,577.33 167.68 1,902.02 99.88 1,999.05 83.80 3,423.78 184.72
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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        บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 
ส าหรับปี 2560 – 2562 

 

งบก าไรขาดทุน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   คา่ใชจ่้ายทางการเงินและรายได(้คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ -143.80 -7.67 23.01 1.08 -1,443.87 -67.68 2.23 0.12 386.34 16.20 -1,570.31 -84.72

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -0.61 -0.03 -                     -              -                     -              -                -          -                -          -          

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงินและรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ -144.41 -7.70 23.01 1.08 -1,443.87 -67.68 2.23 0.12 386.34 16.20 -1,570.31 -84.72

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -104.97 -5.60 -125.96 -5.93 -125.47 -5.88 -104.97 -5.51 -125.96 -5.28 -119.82 -6.46

ก าไร(ขาดทนุ) ก่อนรายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ -249.38 -13.30 -102.95 -4.85 -1,569.34 -73.56 -102.74 -5.40 260.38 10.92 -1,690.13 -91.19

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ -3.03 -0.16 -7.13 -0.34 108.74 5.10 -3.03 -0.16 -3.70 -0.16 97.05 5.24

ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง -252.41 -13.46 -110.08 -5.18 -1,460.60 -68.46 -105.77 -5.55 256.68 10.76 -1,593.08 -85.95

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี -252.41 -13.46 -110.08 -5.18 -1,460.60 -68.46 -105.77 -5.55 256.68 10.76 -1,593.08 -85.95

2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 – 2562 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงนิได ้ (249.38)           (102.96)           (1,569.33)        (102.74)           260.38            (1,690.13)        

ปรับรำยกำรทีก่ระทบก ำไร (ขำดทนุ) เป็นเงนิสดรับ (จำ่ย)

กำรปรับปรุงตน้ทนุทำงกำรเงนิ 102.97            125.96            125.47            102.96            125.96            119.82            

กำรปรับปรุงดว้ยลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่ (เพิม่ข ึน้) ลดลง (43.80)             (154.67)           31.89              (43.07)             (124.83)           23.06              

กำรปรับปรุงดว้ยสนิคำ้คงเหลอื (เพิม่ข ึน้) ลดลง 5.86                (42.17)             41.57              5.86                (42.17)             23.97              

กำรปรับปรุงดว้ยสนิทรัพย์อืน่ (เพิม่ข ึน้) ลดลง 9.59                15.83              (1.85)              0.92                (1.41)              1.03                

กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ ืน่เพิม่ข ึน้ (ลดลง) 28.36              134.93            (98.97)             37.11              136.54            180.99            

กำรปรับปรุงดว้ยหนีส้นิอืน่เพิม่ข ึน้ (ลดลง) (4.42)              (1.08)              (1.85)              1.34                (0.76)              7.03                

คำ่เสือ่มรำคำ คำ่สญูสิน้และคำ่ตัดจ ำหน่ำย 107.08            142.32            147.56            78.56              74.03              6.80                

กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหนีส้นิ - ผลประโยชน์พนักงำน (กลับรำยกำร) 1.87                3.17                8.13                1.87                3.17                3.91                

กำรปรับปรุงดว้ยขำดทนุ (ก ำไร) จำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่ังไม่เกดิขึน้ 50.59              3.88                18.74              7.15                6.32                (30.98)             

กำรปรับปรุงดว้ยขำดทนุ (ก ำไร) จำกอัตรำแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ -                 -                 3.72                -                     -                     3.72                

กำรปรับปรุงดว้ยสว่นแบง่ (ก ำไร) ขำดทนุจำกบรษัิทร่วม 0.61                -                 -                     -                     -                     -                     

กำรปรับปรุงดว้ยหนีส้ญู และหนีส้งสัยจะสญู (กลับรำยกำร) 2.70                18.54              24.36              2.70                18.54              24.36              

กำรปรับปรุงดว้ยขำดทนุจำกกำรปรับมูลคำ่สนิคำ้ (กลับรำยกำร) (2.15)              (1.84)              0.16                (2.15)              (1.84)              (15.33)             

 - ขำดทนุ (ก ำไร) ทีย่ังไม่เกดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงในมูลคำ่หลักทรัพย์เพือ่คำ้ -                     -                     -                     -                     

 - ขำดทนุ (ก ำไร) ก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์เผือ่ขำย (4.82)              (1.60)              771.94            (4.82)              (1.60)              771.94            

 - ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (2.31)              (0.46)              (0.08)              (1.74)              (0.46)              (0.24)              

 - ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน -                     -                     -                     -                     -                     -                     

 - ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยเงนิลงทนุในบรษัิทย่อย -                     -                     -                     -                     -                     -                     

 - ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม -                     -                     -                     -                     -                     -                     

กำรปรับปรุงอืน่ทีก่ระทบยอดก ำไร (ขำดทนุ)

 - ขำดทนุ (ก ำไร) ก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์เพือ่คำ้ -                     -                     -                     -                     

 - เงนิปันผลรับจำกเงนิลงทนุในหลักทรัพย์เผือ่ขำย (0.12)              (10.83)             (0.07)              (0.12)              (10.83)             (0.07)              

 - คำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูเงนิใหกู้ย้ ืมและดอกเบีย้คำ้งรับ -                     -                     102.86            -                     -                     392.68            

 - คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย -                     -                     -                     -                     -                     394.55            

 - คำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูเงนิจำ่ยลว่งหนำ้ส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ภิพ -                     -                     28.42              -                     -                     -                     

 - คำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูเงนิจำ่ยลว่งหนำ้โครงกำรรเิวอร์ไซด์ -                     -                     14.74              -                     -                     14.74              

 - คำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูเงนิจำ่ยลว่งหนำ้คำ่สทิธนิ ้ำพรุอ้น -                     -                     33.11              -                     -                     -                     

 - คำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสญูเงนิจำ่ยลว่งหนำ้ส ำหรับลงทนุโครงกำรพลังงำนลม -                     -                     64.09              -                     -                     -                     

 - ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ทีด่นิ -                     -                     7.31                -                     -                     -                     

 - ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่อำคำรและอุปกรณ์ -                     -                     158.96            -                     -                     -                     

 - ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน -                     -                     223.36            -                     -                     -                     

 - ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่คำ่ควำมนยิม -                     -                     47.94              -                     -                     -                     

 - โอนกลับคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่เงนิใหกู้ย้ ืม -                     -                     -                     118.80            (270.80)           -                     

 - โอนกลับคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย -                     -                     -                     -                     (77.77)             -                     

 - ก ำไรจำกกำรตอ่รองรำคำซือ้ (0.66)              -                     -                     -                     -                     -                     

 - ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่คำ่ควำมนยิม 25.58              -                     -                     -                     -                     -                     

 - ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของมูลคำ่เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย -                     -                     -                     -                     -                     -                     

 - คำ่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรซือ้บรษัิทย่อย 97.94              -                     -                     -                     -                     -                     

 - ตัดจ ำหน่ำยสนิคำ้คงเหลอื 0.97                -                     -                     0.97                -                     -                     

 - ตัดจ ำหน่ำยภำษีถูกหกั ณ ทีจ่ำ่ย 0.67                -                     -                     0.67                -                     -                     

 - ตัดจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ถำวร -                     -                     -                     -                     -                     -                     

 - คำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู (โอนกลับ) 14.88              (20.48)             -                     14.88              (20.48)             -                     

 - โอนกลับคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ทรัพย์สนิ 15.10              (4.53)              (0.21)              12.07              (1.64)              (0.21)              

 - ดอกเบีย้รับ (26.20)             (8.74)              (1.75)              (92.82)             (21.39)             (6.59)              

รวมการปรบัปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) 380.29            198.23            1,749.55         241.14            (211.42)           1,915.18         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
งบกระแสเงนิสด
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บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 – 2562 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนนิงาน 130.91            95.27              180.22            138.40            48.96              225.05            

ดอกเบีย้จำ่ย (93.25)             (112.29)           (103.33)           (93.20)             (117.56)           (110.49)           

ภำษีเงนิไดรั้บคนื (จำ่ยออก) (28.01)             (3.54)              (17.16)             (27.71)             (1.85)              -                     

เงนิสด(จำ่ย)ผลประโยชน์พนักงำน -                     (0.46)              (0.48)              -                     (0.46)              (0.22)              

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 9.65                (21.02)             59.25              17.49              (70.91)             114.34            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกัน (เพิม่ข ึน้)ลดลง (0.07)              (0.07)              (9.95)              (0.07)              (0.07)              7.66                

เงนิสดรับจำกขำยเงนิลงทนุในบรษัิทย่อย 10.87              -                     -                     10.87              -                     -                     

คำ่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรซือ้บรษัิทย่อย (97.94)             -                     -                     -                     -                     -                     

เงนิสดจำ่ยสทุธเิพือ่ซือ้เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย (760.60)           -                     -                     -                     (1.03)              (1,014.62)        

เงนิสดรับจำกกำรขำยเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 14.12              -                     -                     14.12              -                     -                     

เงนิสดจำ่ยเพือ่ลงทนุในบรษัิทร่วม -                     -                     -                     -                     -                     -                     

เงนิสดรับจำกกำรขำยตรำสำรทนุของกจิกำรอืน่ 2,300.41         926.05            145.72            2,300.41         926.05            145.72            

เงนิสดจำ่ยเพือ่ซือ้ตรำสำรทนุของกจิกำรอืน่ (2,474.37)        (652.34)           (6.12)              (2,474.37)        (652.34)           (6.12)              

เงนิลงทนุชัว่ครำวอืน่ลดลง 601.33            200.50            -                     601.33            200.50            -                     

ลงทนุในเงนิลงทนุชัว่ครำวอืน่เพิม่ข ึน้ (110.60)           (90.00)             -                     (110.60)           (90.00)             -                     

เงนิสดรับจำกกำรไถ่ถอนตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด 2.00                -                     -                     2.00                -                     -                     

เงนิสดรับจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 2.34                0.52                0.36                2.34                0.52                0.24                

เงนิสดจำ่ยเพือ่ซือ้อสังหำรมิทรัพย์เพือ่กำรลงทนุ -                     -                     (3.60)              -                     -                     (3.60)              

เงนิสดจำ่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (163.35)           (26.13)             (16.45)             (42.95)             (26.13)             (1.72)              

เงนิสดจำ่ยเพือ่ซือ้สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน (5.21)              (2.52)              (0.60)              (3.46)              (2.52)              -                     

เงนิสดรับช ำระจำกเงนิใหกู้ย้ ืมกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน -                     -                     2.49                -                     88.01              1,081.78         

เงนิสดจำ่ยเงนิใหกู้ย้ ืมกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน (15.54)             (92.56)             -                     (1,095.18)        (70.03)             -                     

เงนิสดจำ่ยเงนิใหกู้ย้ ืมแก่บคุคลอืน่หรือกจิกำรอืน่ -                     (4.10)              -                     -                     -                     (4.82)              

เงนิสดจำ่ยลว่งหนำ้คำ่ซือ้สนิทรัพย์ (92.45)             -                     -                     (61.45)             -                     -                     

เงนิสดจำ่ยช ำระเจำ้หนีค้ำ่ซือ้สนิทรัพย์ (65.64)             -                     -                     (0.45)              -                     -                     

เงนิสดรับเงนิมัดจ ำจำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำไตภ้ภิพ -                     59.98              116.28            -                     -                     -                     

เงนิสดจำ่ยลว่งหนำ้คำ่โรงงำนไฟฟ้ำ -                     -                     -                     -                     -                     -                     

เงนิสดจำ่ยลว่งหนำ้คำ่ซือ้สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน (5.42)              -                     -                     -                     -                     -                     

เงนิสดจำ่ยลว่งหนำ้คำ่สนิทรัพย์ -                     -                     (7.20)              -                     -                     (7.20)              

เงนิสดรับคนืจำกเงนิจำ่ยลว่งหนำ้ส ำหรับโครงกำรรเิวอร์ไซด์ -                     -                     47.10              -                     -                     47.10              

เงนิสดจำ่ยลว่งหนำ้ส ำหรับโครงกำรรเิวอร์ไซด์ -                     (65.56)             -                     (65.56)             

เงนิปันผลรับ 0.12                10.83              0.07                0.12                10.83              0.07                

ดอกเบีย้รับ 22.96              4.85                8.09                24.43              4.78                30.54              

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (837.04)           269.45            276.19            (832.91)           323.01            275.03            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
งบกระแสเงนิสด
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บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 – 2562 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจำกเงนิกูย้ ืม :-

จำกกำรออกตัว๋แลกเงนิ 639.60            260.20            547.00            639.60            260.20            547.00            

จำกกำรออกหุน้กู ้ 258.59            653.50            207.60            258.59            653.50            207.60            

จำกสถำบันกำรเงนิ 558.20            -                     -                     558.20            -                     -                     

จำกกำรกูย้ืมระยะสัน้ -                     -                     0.27                -                     -                     -                     

เงนิสดจำ่ยเพือ่ช ำระเงนิกูย้ ืม :-

ตัว๋แลกเงนิทีค่รบก ำหนด -                     (187.20)           (680.00)           -                     (187.20)           (680.00)           

หุน้กูท้ีค่รบก ำหนด (500.00)           (986.20)           (394.50)           (500.00)           (986.20)           (394.50)           

เงนิกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงนิ (150.00)           (42.55)             (281.06)           (150.00)           (42.55)             (281.06)           

เงนิสดทีผู่เ้ชำ่จำ่ยเพือ่ลดจ ำนวนหนีส้นิซึง่เกดิขึน้จำกสัญญำเชำ่กำรเงนิ (1.60)              (2.13)              (2.12)              (1.60)              (2.13)              (2.12)              

เงนิสดรับจำกกำรออกหุน้ทนุ -                     -                     248.57            -                     -                     248.57            

เงนิกูย้ ืมระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกันลดลง (1.54)              -                     -                     -                     -                     

เจำ้หนีท้รัสตร์ีซทีสเ์พิม่ข ึน้ -                     69.50              (25.54)             -                     69.50              (25.54)             

เงนิเบกิเกนิบัญชเีพิม่ขึน้(ลดลง) -                     0.28                23.46              -                     0.28                (0.28)              

จำ่ยคำ่ธรรมเนียมกำรจัดหำเงนิกูแ้ละคำ่ธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำยหุน้กู ้ -                     (15.81)             (8.33)              -                     (15.81)             (8.33)              

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 803.25            (250.41)           (364.65)           804.79            (250.41)           (388.66)           

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธกิ่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปลีย่น (24.14)             (1.98)              (29.21)             (10.63)             1.69                0.71                

ผลกระทบของอัตรำแลกเปลีย่นทีม่ตีอ่เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด (0.77)              (8.03)              54.24              -                     -                     -                     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ (24.91)             (10.01)             25.03              (10.63)             1.69                0.71                

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 73.20              48.29              20.51              25.35              14.71              16.39              

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำนทีย่กเลกิปลำยงวด -                     (17.77)             -                     -                     -                     -                     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 48.29              20.51              45.54              14.72              16.40              17.10              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
งบกระแสเงนิสด
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ เปรียบเทยีบปี 2560 – 2562 
 

 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพะกิจการ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

  อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.56 0.79 0.33 0.59 0.33 0.21 

  อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.41 0.15 0.21 0.45 0.20 0.17 

  อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เทำ่) 9.71 7.54 7.02 9.68 7.32 5.66 

  ระยะเวลำเกบ็หนีเ้ฉลี่ย (วนั) 37.09 47.73 51.29 37.17 49.21 63.59 

  อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 18.31 11.03 8.69 18.17 10.59 4.87 

  ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 19.66 32.64 41.43 19.82 34.00 73.91 

  Cash Cycle (วนั) 27.35 25.96 23.25 27.46 26.53 3.60 

  อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 36.30 33.11 26.88 35.63 31.78 25.85 

  ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 9.92 10.87 13.39 10.10 11.33 13.93 

  อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เท่ำ) 0.48 0.56 0.75 0.47 0.50 0.58 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  

  อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 16.23 12.98 17.08 16.33 13.24 9.89 

  อตัรำก ำไรสทุธิ (%) -13.46 -5.18 -68.46 -5.55 10.76 -85.95 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) -6.68 -3.00 -51.11 -2.76 6.52 -50.28 

  อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) -15.79 -10.05 -245.04 -6.22 17.45 -159.06 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Ratio) 

  อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 1.90 3.11 5.27 1.61 1.75 3.06 

  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 1.40 0.84 1.74 1.48 0.41 2.03 

  อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) - - - - - - 

อัตราส่วนอ่ืนๆ             

  ก ำไรสทุธิต่อหุน้เฉลี่ย (บำท) -0.45 -0.20 -2.34 -0.19 0.46 -2.56 

  ก ำไรสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) -0.45 -0.20 -2.34 -0.19 0.46 -2.56 

  มลูค่ำตำมบญัชีสทุธิต่อหุน้ (บำท) 2.45 1.44 0.55 2.79 2.43 0.92 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 
ในปี 2562 บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรำยไดร้วม 2,133.46ลำ้นบำท 

ประกอบดว้ยรำยไดห้ลกัจำกธุรกิจอำหำรสตัวแ์ละธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำ และรำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 2,119.42 ลำ้นบำท และ 
14.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.34 และรอ้ยละ 0.66 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดับ  บริษัทและ
บรษิัทย่อย มีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.47  โดยธุรกิจหลกัมีรำยไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 2.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 

 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิรวม 1,460.59 ล้ำนบำท หรือขำดทุน
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,226.84 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลกัเกิดจำกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
และผลขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 

งบการเงินรวม  ปี 2562 ปี 2561 เปล่ียนแปลง ร้อยละ 

(หน่วย : ล้านบาท)    เพิ่มขึน้ /
(ลดลง) 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,119.42 2,060.98 58.44 2.84% 

รำยไดอ่ื้นๆ  14.04 62.59  (48.55) -77.57% 

 รวมรำยได ้ 2,133.46  2,123.57  9.89 0.47% 

ตน้ทนุขำย  1,757.39  1,793.56  (36.17) -2.02% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร  367.20 307.01  60.19 19.61% 
ขำดทนุจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 680.79 - 680.79 100% 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 771.94 - 771.94 100% 

 รวมค่ำใชจ้ำ่ย  3,577.32 2,100.57 1,476.75 70.30% 

 ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (1,443.86) 23.00 (1,466.86) -6,377.65% 
 ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม  - - - -  
 ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน  125.47 125.96 (0.49) -0.39% 

 ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (1,569.33) (102.96) (1,466.37) -1,424.21% 
 ค่ำใชจ้่ำย(รำยได)้ภำษีเงินได ้ (108.74) 7.12 (115.86) -1,627.25% 

 ขาดทุนส าหรับปี (1,460.59) (110.08) (1,350.51) -1,226.84% 

 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 

1. ผลการด าเนินงาน 

1.1 รายได้ 

ธุรกจิจ าหน่ายอาหารสัตว ์

ในปี 2562 บริษัทมีรำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสตัวเ์ท่ำกับ 2,047.69 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 3.20 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน  
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ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรเลีย้งกุ้ง โดยทั่วไปไม่ค่อยแตกต่ำงกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ บริษัทยังคงท ำกำรตลำดเชิงรุก  
และใหค้วำมส ำคญักับคุณภำพอำหำรเป็นหลกั จึงท ำใหบ้ริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรกุง้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.66 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรเลีย้งปลำ เนื่องจำกในปี 2562 ประสบปัญหำภัยแลง้ท ำให้ในบำงพืน้ที่ขำดน ำ้  
ท ำใหป้ลำมีปริมำณในภำพรวมลดลง ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรปลำของบริษัทฯ ลดลงรอ้ยละ 1.73 เมื่อ
เทียบกบัปีก่อน  

ส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์เลี ้ยง รำยได้ส่วนใหญ่มำจำกกำรรับจ้ำงผลิตจำกลูกค้ำ โดยทั่ วไป 
ไม่แตกต่ำงจำกปีก่อน ส่งผลให้รำยได้จำกกำรขำยอำหำรสัตว์เลี ้ยงของบริษัทเพิ่มขึ ้นเพียงร้อยละ 0.95  
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 

บริษัทด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมี
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกบริษัทย่อย ในปี 2562 มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจ ำนวน 71.52 
ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.66 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกมีบำงโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรปรบัปรุง ปัจจุบันนีบ้ริษัทมี
โรงไฟฟ้ำทัง้หมดที่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชยจ์ ำนวน 15 แห่ง   
 
1.2 ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขำยส่วนใหญ่ของบรษิัทมำจำกตน้ทุนวตัถุดิบในกำรผลิต โดยในปี 2562 บริษัทมีตน้ทุนขำยเท่ำกับ 
1,757.39 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2.02 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจำกกำรแข็งค่ำของเงินบำทในปีนีท้  ำใหร้ำคำวตัถุดิบ 
ที่ซือ้จำกต่ำงประเทศมีรำคำลดลง และบรษิัทมีกำรจดักำรตน้ทนุไดด้ีขึน้ 

 
1.3 ก าไรขั้นตน้ 

ก ำไรขั้นตน้ในปี 2562 เท่ำกับ 362.03 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.38 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีก ำไรขั้นตน้
เท่ำกบั 267.42 ลำ้นบำท 
 
1.4 รายได้อื่น 

รำยได้อื่นในปี 2562 เท่ำกับ 14.04 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 48.55 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 77.57  
เนื่องจำกในปี 2562 บริษัทไดร้บัรูค้่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของดอกเบีย้คำ้งรบั ส่งผลใหใ้นระหว่ำงปี 2562 บรษิัทมีรำยได้
ดอกเบีย้รบัลดลงจำกปี 2561 ประมำณ 6.99 ลำ้นบำท ประกอบกับในปี 2561 ทำงกลุ่มบรษิัทไดร้บัเงินชดเชยจำก
คู่สญัญำ และกำรกลบัรำยกำรค่ำเผ่ือทรพัยสิ์นจ ำนวนมำก ท ำใหเ้กิดผลต่ำงตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ 

 
1.5 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2562 เท่ำกับ 367.20 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 60.19 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 
19.61 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้นัน้ เกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษิัท 
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1.6 ขาดทุนจากค่าเผ่ือการด้อยค่า   

เนื่องจำกในปี 2562 ทำงบริษัทไดพ้ิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำทรพัยสิ์นโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมรอ้นใต้
พิภพ เงนิใหกู้ย้ืม ดอกเบีย้คำ้งรบั และเงินจ่ำยล่วงหนำ้จ ำนวน 680.79 ลำ้นบำท โดยบรษิัทไดป้ระเมินถึงมลูค่ำที่คำด
ว่ำจะไดร้บัคืนจำกหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด และโอกำสที่จะไดร้บัช ำระเงินใหกู้ย้ืมคืน  

 
1.7 ขาดทุนจากการจ าหน่ายหลักทรัพย ์  

หลักทรพัยด์ังกล่ำวเริ่มแรกแสดงดว้ยมลูค่ำยุติธรรมเป็นหลักทรพัยเ์พื่อคำ้ รบัรูผ้ลต่ำงของมูลค่ำยุติธรรม
และรำคำทุนในก ำไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจำกกำรตีรำคำหลักทรพัยผ่์ำนงบก ำไรขำดทุน ต่อม ำบริษัทไดท้ ำกำรจัด
ประเภทเป็นหลักทรพัยเ์ผ่ือขำย ซึ่ง ณ วันที่จัดประเภทรำยกำรดังกล่ำว มูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำสงูกว่ำรำคำทุนของ
หลกัทรพัยค์่อนขำ้งมำก โดยรบัรูผ้ลต่ำงเป็นก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิจำกกำรตีรำคำหลกัทรพัยด์งักล่ำวในส่วนของผูถื้อ
หุน้โดยตรงผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหลักทรพัย ์จ ำนวน 771.94 ลำ้นบำท  
เกิดจำกมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยม์มีลูค่ำลดลง จำกวนัท่ีจดัประเภทรำยกำรซึ่งมลูค่ำยตุิธรรมมีมลูค่ำสงูกว่ำรำคำ
ทนุของหลกัทรพัยค์่อนขำ้งมำก 
 
1.8 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิเท่ำกับ 1,460.59 ลำ้นบำท หรือขำดทุนต่อหุน้ จ ำนวน 2.34 
บำทต่อหุน้ 

 
2. ฐานะการเงนิ     

 
2.1 สินทรัพย ์

ณ วันที่  31 ธันวำคม  2562 บริษั ทและบริษั ทย่ อยมี สินทรัพย์รวม  จ ำนวน  2,376.02 ล้ำนบำท  
โดยลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน  963.86 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 28.86 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำก 
ในระหว่ำงปีบรษิัทมีกำรพิจำรณำตัง้ดอ้ยค่ำทรพัยสิ์นโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ เงินใหกู้ย้ืม ดอกเบีย้คำ้งรบั 
และเงินจ่ำยล่วงหนำ้จ ำนวน 680.79 ลำ้นบำท 
 
2.2 หนีส้ิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ ำนวน 1,996.90 ลำ้นบำท โดยลดลงจำก ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน  529.97  ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 20.97  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจ่ำยช ำระหนีท้ี่ถึง
ก ำหนดช ำระ เช่น เงินกูย้ืมระยะสัน้  ตั๋วสญัญำใชเ้งิน และหุน้กู ้เป็นตน้ 
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2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ  วันที่  31 ธั นวำคม 2562 บริษั ทและบริษั ทย่ อยมี ส่ วนของผู้ ถื อหุ้ นจ ำนวน  379.12 ล้ำนบำท   
โดยลดลงจำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน  433.89  ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 53.37  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกผลขำดทุน
จำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ ำนวน 771.94 ลำ้นบำท ผลขำดทุนจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 680.79 ลำ้นบำท ขำดทุน
จำกแปลงค่ำงบกำรเงินจ ำนวน 27.38 ลำ้นบำท ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุน 540.57 ลำ้นบำท ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำสินทรพัยจ์ ำนวน 264.95 ลำ้นบำท และเงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุจ ำนวน 248.57 ลำ้นบำท 
 
3. สภาพคล่อง 

ปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิที่ไดม้ำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 59.25 ลำ้นบำท 
กระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมกำรลงทุนจ ำนวน 276.19 ลำ้นบำท กระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 
364.65 ลำ้นบำท และมีผลกระทบของอัตรำแลกเปล่ียน จ ำนวน 54.24 ลำ้นบำท ท ำให้บริษัทมีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ 25.03 ลำ้นบำท เป็นผลให ้ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินสด และรายการเทียบเท่า  
เงินสดปลำยงวดจ ำนวน 45.54 ลำ้นบำท 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรม 

สถานการณอ์ุตสาหกรรมอาหารกุ้งในปี 2563 

แนวโน้มอุตสำหกรรมอำหำรกุ้งคำดว่ำปริมำณกำรเลีย้งกุ้งขำวลดลง 50 เปอรเ์ซ็นต์ของพื ้นที่ทั้งหมด 
เนื่องจำกรำคำตลำดต ่ำที่สดุในรอบ 3 ปี และยงัไม่มีแนวทำงกำรแกไ้ขโรค EMS, EHP, ขีข้ำว และกำรระบำดของโรค
ตัวแดงดวงขำว เกษตรกรรำยใหญ่ยังเน้นกำรเลีย้งกุง้ขำวเป็นหลัก แต่กำรเลีย้งของรำยย่อยลดน้อยลงเพรำะไม่
สำมำรถแบกรบัภำระตน้ทนุได ้พืน้ท่ีกำรเลีย้งจะอยู่ในมือของผูเ้ลีย้งกุง้รำยใหญ่ ส่งผลใหเ้จำ้ของกิจกำรเลีย้งกุง้มีนอ้ย
รำย 

ส่วนปริมำณกำรเลีย้งกุ้งกุลำด ำเพิ่มขึน้ประมำณ 15-20 เปอรเ์ซ็นต์ของพืน้ที่ทั้งหมด โดยเพิ่มขึน้จำก
เกษตรกรบำงรำยที่ไม่ประสบควำมส ำเรจ็กับกำรเลีย้งกุง้ขำวเปล่ียนมำเลีย้งกุง้กุลำด ำเพิ่มขึน้ ประกอบกับสำยพนัธุ์
กุง้กลุำด ำในช่วงที่ผ่ำนมำกำรเจรญิเติบโตและผลกำรเลีย้งค่อนขำ้งดี และรำคำอยู่ในเกณฑด์ีกว่ำกุง้ขำว เกษตรกรจึง
มีควำมเชื่อมั่น แมว้่ำช่วงนีจ้ะมีปัญหำเรื่องกำรส่งออกกุง้เป็นไปประเทศจีน และกำรระบำดเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ (COVID-
19)   

บรษิัทไดพ้ฒันำในส่วนของสำยพนัธุ์กุง้กุลำด ำอย่ำงต่อเนื่อง ขยำยพืน้ที่กำรท ำตลำดอำหำรกุง้ในเขตภำค
กลำง ใชส้ำยพนัธุก์ุง้กำมกรำม เนื่องจำกเอเย่นตม์ีศกัยภำพและมีควำมพรอ้มดำ้นเงิน โดยมีระยะเวลำกำรเก็บหนีส้ัน้
กว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัเขตอื่น แต่สดัส่วนก ำไรท่ีไดจ้ะลดลง เพรำะสินคำ้ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรตอ้งกำรอยู่ในกลุ่มล่ำง 

สถานการณอ์ตุสาหกรรมอาหารปลาในปี 2563 

 แนวโน้มอุตสำหกรรมอำหำรปลำ  คำดว่ำสถำนกำรณ์ดำ้นกำรเลีย้งยังพบปัญหำภัยแลง้ ปริมำณน ำ้ใน
เขื่อนลดลงโดยเฉพำะภำคเหนือ และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท ำใหเ้กษตรกรในหลำยพืน้ที่ไม่มีน ำ้เพียงพอที่ใชใ้น
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กำรเลีย้งปลำ จึงส่งผลกระทบท ำใหป้ลำขำดตลำด และรำคำปลำเพิ่มสูงขึน้ แต่ทำงบริษัทฯ คำดว่ำจะสำมำรถท ำ
ตลำดไดอ้ย่ำงต่อเนื่องภำยใตส้ถำนกำรณท์ี่มีกำรแข่งขนัสงู เนื่องจำกลกูคำ้รำยเดิมที่มีกำรสั่งซือ้อำหำรปลำเพิ่มขึน้ 
กำรเปิดตลำดในกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย รวมถึงกำรท ำตลำดอำหำรปลำทะเลกินเนือ้  ซึ่งจะสำมำรถสรำ้งยอดขำยได้
อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทท ำกำรตลำดอำหำรปลำทัง้ในและต่ำงประเทศ ในรูปแบบ OBM และ OEM ซึ่งเป็นที่ยอมรบัใน
ชื่อเสียงและคณุภำพของอำหำรปลำ  

สถานการณอ์ุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งในปี 2563 

แนวโนม้อุตสำหกรรมอำหำรสตัวเ์ลีย้ง คำดกำรณว์่ำตลำดจะมีอตัรำกำรเติบโตสงูขึน้โดยเฉล่ีย 10% ในแต่
ละปี จึงเป็นโอกำสในกำรสรำ้งยอดขำย และเป็นสินคำ้ที่ระยะเวลำกำรเก็บหนีส้ัน้กว่ำ ท ำใหก้ระแสเงินสดดีกว่ำ และ
ที่ส  ำคญัมีควำมเส่ียงนอ้ยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับอำหำรปลำและอำหำรกุง้ เพรำะกำรเลีย้งสตัวเ์ลีย้งไม่ตอ้งอำ้งอิงถึง
สภำวะอำกำศและส่ิงแวดล้อม ประกอบกับในปี 2563 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและผลักดันให้ทำงบริษัทฯ ท ำ
กำรตลำด OEM และ ODM ซึ่งสำมำรถจ ำหน่ำยอำหำรสตัวท์ี่ตรงต่อควำมตอ้งกำรของตลำด และตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ 

สถานการณอ์ุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ  

ในปี 2554  เกิดเหตุกำรณแ์ผ่นดินไหวและคล่ืนสึนำมิในประเทศญ่ีปุ่ น ส่งผลใหโ้รงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์
ระเบิดและมีกำรรั่วไหลของกัมตภำพรงัสีระดบัเกินกำรควบคุม     รฐับำลญ่ีปุ่ นตอ้งประกำศอพยพพลเมืองทั้งหมด
ออกจำกพืน้ที่โดยรอบของโรงไฟฟ้ำ    รฐับำลญ่ีปุ่ นจึงมีนโยบำยสนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทนที่เป็นพลังงำน
สะอำดมำกขึน้     

ปี 2555 รฐัสภำญ่ีปุ่ นไดผ่้ำนร่ำงกฎหมำยว่ำดว้ยมำตรกำรพิเศษส ำหรบักำรจดัซือ้ไฟฟ้ำพลงังำนหมุนเวียน

โดยผูผ้ลิตไฟฟ้ำ (Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from Renewable Energy 

by Electricity Utilities) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมกำรใชแ้หล่งพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำร

ผลิตพลงังำนท่ีมีเสถียรภำพและเหมำะสมต่อเศรษฐกิจและสภำพแวดลอ้มทำงสงัคมในญ่ีปุ่ นและในโลก นอกจำกนัน้

ยงัลดตน้ทุนทำงส่ิงแวดลอ้มที่นบัวนัจะเพิ่มสงูขึน้จำกกำรผลิตพลงังำน ทัง้นี ้แหล่งพลังงำนหมนุเวียน (Renewable 

Energy) ตำมกฎหมำยนี ้ ครอบคลุมถึง พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังลม พลังน ้ำ พลังงำนควำมรอ้นใต้พิภพ และ

พลงังำนชีวะมวล ตำมกฎหมำยฉบบันี ้เมื่อผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลงังำนหมนุเวียนที่เครื่องจกัรอุปกรณผ์ลิตไฟฟ้ำ 

วิธีกำรผลิตที่ผ่ำนเกณฑแ์ละไดร้บัอนุมตัิจำกกระทรวงเศรษฐกิจ กำรคำ้และอตุสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, 

Trade and Industry (METI) เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ำเฉพำะ (Specified Suppliers) เมื่อผูผ้ลิตไฟฟ้ำเฉพำะเหล่ำนีส้ำมำรถ

รอ้งขอเพื่อท ำสัญญำซือ้ไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement - PPA) และขอเชื่อมต่อเขำ้กับระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ

ของผูผ้ลิตไฟฟำ้ โดยใชรู้ปแบบ PPA ของ METI ที่เรียกว่ำ Feed-In Tariff ผูผ้ลิตไฟฟ้ำมีหนำ้ที่เขำ้ท ำสญัญำกบัผูผ้ลิต

ไฟฟ้ำเฉพำะดังกล่ำว ตำมอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่คงที่ และเป็นสัญญำระยะยำวที่มีรฐับำลเป็นผูค้  ำ้ประกัน   ตัง้แต่เดือน

กรกฎำคม 2555 เป็นตน้มำ ผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนหมุนเวียนจ ำนวนมำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

ต่ำงพำกันเขำ้สู่ตลำดผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลงังำนทดแทน เพรำะรฐับำลญ่ีปุ่ นก ำหนดอตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำค่อนขำ้งสูง 

เช่น อัตรำรบัซือ้ไฟฟ้ำที่ 40 เยนต่อกิโลวัตต-์ชั่วโมง (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ส ำหรบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำม

รอ้นใตพ้ิภพท่ีมีขนำดเล็กกว่ำ 15 เมกกะวตัต ์
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ในปี 2555  METI ระบุในเอกสำร Feed-In Tariff Scheme in Japan ว่ำ ประเทศญ่ีปุ่ นมีแหล่งทรัพยำกร

ส ำหรบัผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพที่มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสำมของโลก คือ 20,540 เมกกะวตัต ์รอง

จำกอินโดนีเซียที่ 27,791 เมกกะวตัต ์และสหรฐัอเมรกิำที่ 23,000 เมกกะวตัต ์อย่ำงไรก็ตำม ญ่ีปุ่ นน ำแหล่งพลงังำน

นีม้ำใช้เพียงรอ้ยละ 10 เพรำะมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ิภพที่ติดตั้งแลว้เพียง 0.54 ลำ้น

กิโลวตัต ์ญ่ีปุ่ นจึงมีศกัยภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพอยู่อีกมำก 

จำกเว็บไซด ์Asia Biomass Office ของมูลนิธิพลังงำนใหม่ (The New Energy Foundation) แห่งประเทศ

ญ่ีปุ่ น กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพจำกบ่อน ำ้พรุอ้นจ ำเป็นตอ้งมีควำมรูเ้ก่ียวกบัสภำพทำงธรณีวิทยำ

ในท้องถิ่น และตอ้งใชร้ะยะเวลำอย่ำงน้อย 10 ปี ในกำรส ำรวจเพื่อหำแหล่งขุดเจำะที่เหมำะสม กำรประเมินผล

กระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และกำรก่อสรำ้งโรงงำนไฟฟ้ำ ดงันัน้ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกบ่อน ำ้พุรอ้นซึ่งมีกำรใชป้ระโยชนอ์ยู่

แลว้ จึงช่วยประหยดังบประมำณและสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรไดใ้นระยะเวลำที่สัน้กว่ำมำก  

เนื่องจำกอุณหภูมิของน ำ้พุรอ้นต ่ำกว่ำ 100 องศำเซลเซียส จึงไม่สำมำรถใชไ้อน ำ้ในกำรหมนุกังหันไอน ำ้ได้

โดยตรงเหมือนกับในโรงงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ิภพที่มีอุณหภูมิสงูกว่ำ โรงงำนไฟฟ้ำจำกบ่อน ำ้พุรอ้น

ตอ้งใชเ้ครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำระบบสองวงจร หรือ Binary Power Generation โดย “ผ่ำนน ำ้รอ้นเขำ้สู่เครื่องแลกเปล่ียน

ควำมรอ้น เพื่อใหค้วำมรอ้นกับของเหลวชนิดที่สองที่มีจุดเดือดต ่ำ เช่น แอมโมเนีย ฟรีออน ไอโซบิวเทนไอโซเพนเทน 

เป็นตน้ ซึ่งจะกลำยเป็นไอแลว้ผ่ำนเขำ้สู่กงัหนัไอน ำ้ผลิตไฟฟ้ำ จำกนัน้กลบัเขำ้สู่เครื่องแลกเปล่ียนควำมรอ้นใหม่ ส่วน

น ำ้รอ้นหลงัจำกถ่ำยโอนควำมรอ้นใหก้บัของเหลวชนิดที่สองแลว้จะควบแน่นและถกูฉีดกลบัเขำ้สู่แหล่งพลงังำน ” 

Asia Biomass Office ยงัเปรียบเทียบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ซึ่งมีกำรก่อสรำ้งแพรห่ลำยในญ่ีปุ่ น กบั

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกบ่อน ำ้พรุอ้นว่ำ กำรใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยม์ีอตัรำกำรใชง้ำน (Usage Rate) ที่รอ้ยละ 12 ในขณะท่ี

กำรใชพ้ลังงำนจำกบ่อน ำ้พุรอ้นมีอัตรำกำรใช้งำนที่สูงมำกถึงรอ้ยละ 70 จึงเป็นวิธีกำรผลิตไฟฟ้ำที่มีเสถียรภำพ

มำกกว่ำ 

บริษัทไดร้บัสญัญำขำยไฟฟ้ำกับผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นในรำคำ 40 เยนต่อกิโลวัตต ์

(รำคำยงัไม่รวมภำษี) เป็นระยะเวลำ 15 ปี (นบัจำกวนัเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชย ์(COD)) หลงัจำกครบอำยุ

สญัญำรำคำจะปรบัลดลงตำมประกำศของกระทรวงเศรษฐกิจ กำรคำ้และอตุสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, 

Trade and Industry (METI) ณ เวลำนัน้  

 
ทัง้นี ้ตำมที่ผูส้อบบัญชีของบริษัทแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่องบกำรเงินประจ ำปี 2562  ในเรื่องต่ำงๆ 

บรษิัทขอชีแ้จงรำยละเอียด และควำมคืบหนำ้ของแต่ละเรื่องดงัต่อไปนี ้
 

1. การโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตวใ์ห้กับบริษัทย่อย 

 ตำมที่ในปี 2561 บรษิัทมีกำรปรบัโครงสรำ้งกิจกำร โดยจดัตัง้บริษัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด (ไทยลกัซ)์ เพื่อรบัโอนกิจกำรผลิตอำหำรสตัวน์ ำ้และสตัวเ์ลีย้งโดยบริษัทถือหุน้ทัง้หมด ซึ่งบรษิัทไม่ไดป้ฏิบตัิตำม
เกณฑใ์นกำรยื่นขอยกเวน้ภำษีในกำรโอนกิจกำรบำงส่วน เนื่องจำกบริษัทไม่สำมำรถโอนที่ดินของโรงงำนที่เพชรบุรี
และสงขลำได้  บริษัทจึงไม่ได้รบัสิทธ์ิยกเวน้ภำษีธุรกิจเฉพำะและภำษีมูลค่ำเพิ่มส ำหรับอสังหำริมทรพัย ์ และตอ้ง
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บนัทึกค่ำเบีย้ปรบัภำษีมูลค่ำเพิ่มจ ำนวน 25 ลำ้นบำท โดยบริษัทจะด ำเนินกำรหำรือกับศูนยบ์ริหำรธุรกิจภำษีขนำด
ใหญ่ (Large Business Tax Administration Office หรือ “LTO”) กรมสรรพำกร เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจำกกำร
ไม่ไดป้ฏิบตัิตำมเกณฑใ์นกำรยื่นขอยกเวน้ภำษีกำรโอนกิจกำรบำงส่วน ซึ่งจะมีควำมชดัเจนในไตรมำส 2 ปี 2563 นัน้   

 บรษิัทขอรำยงำนควำมคืบหนำ้ภำยหลงัจำกกำรหำรือกบั LTO เก่ียวกบัภำระภำษีจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน
นั้น ประกอบด้วย ภำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม และเบีย้ปรับ เกิดขึน้เฉพำะกำรโอนทรัพย์สินที่เป็นสังหำริมทรัพย์ เช่น 
เครื่องจกัร วตัถุดิบ และทรพัยสิ์นอื่นๆ ที่ใชใ้นกำรประกอบกิจกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเท่ำนั้น โดยเมื่อปลำยปี 2562 
บรษิัทไดต้ัง้ประมำณกำรภำษีมลูค่ำเพิ่ม และเบีย้ปรบัเป็นจ ำนวน 24,563,938.39 บำท ทัง้นี ้บรษิัทจะไดเ้ขำ้หำรือกับ 
LTO ในเดือนกรกฎำคม 2563 เพื่อสรุปเรื่องดงักล่ำวต่อไป 

2. คุณภาพลูกหนี้ การวิเคราะหอ์ายุลูกหนี้ และการตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญ รายละเอียดเงินให้กู้ยืม
แก่ M-Luxe Energy Co., Ltd. และ Auluxe Power Co., Ltd.  รวมทั้งการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
จากการให้กู้ยืมเงนิดงักล่าว 

2.1 กำรวิเครำะหอ์ำยลุกูหนี ้และกำรตัง้ส ำรองหนีส้งสยัจะสญู 

ตำมนโยบำยกำรบญัชีของบรษิัท ลกูหนีก้ำรคำ้แสดงมลูค่ำตำมจ ำนวนมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บั บรษิัทและบรษิัท
ย่อยบันทึกค่ำเผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญส ำหรบัผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี ้ไม่ได ้ 
ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณก์ำรเก็บเงินและกำรวิเครำะหอ์ำยหุนี ้ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรบัลกูหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ ดงันี  ้

ระยะเวลำ  อตัรำรอ้ยละของค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
เกินก ำหนดช ำระ 91 วนั แต่ไม่เกนิ 180 วนั  50 

เกินก ำหนดช ำระ 181 วนัขึน้ไป  100 
 

ส ำหรบัลกูหนีก้ำรคำ้ และกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมนโยบำยของบรษิัท แสดงรำยละเอียดดงันี ้ 

                        (หน่วย : พนับำท) 

ลูกหนีก้ารค้า มูลค่า คา่เผ่ือ 
หนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหนีก้ารค้า
สุทธ ิ

ลกูหนีก้ำรคำ้ กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,349 - 7,349 
ลกูหนีก้ำรคำ้ กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
ลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 191,217 - 191,217 
ลกูหนีท้ี่คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 36,646 - 36,646 
ลกูหนีท้ี่คำ้งช ำระ 3-6 เดือน 8,450 (4,225) 4,225 
ลกูหนีท้ี่คำ้งช ำระ 6-12 เดือน 11,293 (11,293) - 
ลกูหนีท้ี่คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 9,857 (9,857) - 

รวมลูกหนีก้ารค้าทัง้หมด* 264,812 (25,375) 239,437 
*ตารางดงักล่าวแสดงยอดลูกหนีก้ารคา้ทัง้หมด ไม่รวมลูกหนีห้มนุเวียนอืน่  
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2.2 รำยละเอียดเงินใหกู้ย้ืมแก่ M-Luxe Energy และ Auluxe Power รวมทัง้กำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูจำกกำรใหกู้ย้ืมเงินดงักล่ำว 

เงินใหกู้ย้ืมแก่ M-Luxe Energy Co., Ltd. (M-Luxe)  

บรษิัทไดล้งทนุในบริษัทร่วมทนุ M-Luxe  ภำยใตส้ญัญำ Joint Venture Agreement โดยสญัญำดงักล่ำว
ระบุหนำ้ที่ของคู่สญัญำแต่ละฝ่ำย กล่ำวคือ ขณะนัน้บริษัทมีหนำ้ที่เพียงจดัหำแหล่งเงินทุนใหก้ับบริษัทร่วมทุนเพื่อ
พัฒนำที่ดิน และบ่อน ำ้พุรอ้น และให ้M-Luxe บริหำรจัดกำร บริษัทจึงใหเ้งินกู้จ  ำนวน 70,000,000 บำท ในสัดส่วน 
100% ในขณะที่ Seitouchi Natural Energy Co., Ltd. (Seitouchi) ผูซ้ึ่งมีประสบกำรณท์ำงธุรกิจในกำรพัฒนำที่ดิน 
และบ่อน ำ้พุรอ้นจะใหค้วำมช่วยเหลือในดำ้นธุรกิจ กล่ำวคือดูแล และใหค้  ำแนะน ำในกำรประกอบธุรกิจ พฒันำที่ดิน
และบ่อน ำ้พรุอ้น แก่บรษิัทรว่มทนุ    

ปัจจบุนับรษิัทรว่มทุนยงัไม่ส ำรวจ และพฒันำบ่อน ำ้พุรอ้น จึงยงัไม่ไดข้ำยที่ดินออกไป เนื่องจำกมีกำร
ชะลอกำรลงทนุ  ปัจจบุนั บรษิัทอยู่ระหว่ำงกำรหำรือแนวทำงกำรช ำระหนีข้อง M-Luxe กบั Seitouchi  

เงินใหกู้ย้ืมแก่ Auluxe Power Co., Ltd. (Auluxe) 

บรษิัทไดล้งทนุในโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม ซึ่งเป็นกำรรว่มทุนระหว่ำงกลุ่มบรษิัทกบั Aura Green Energy 
Co., Ltd. (Aura Green) บรษิัทไดด้  ำเนินกำรจดัโครงสรำ้งกำรร่วมทนุ โดยกำรจดัตัง้บรษิัทในประเทศมอรเิชียส และ
ประเทศฮ่องกง โดยในช่วงจดัโครงสรำ้งกำรรว่มทนุ บรษิัทไดใ้หเ้งนิกูย้ืมแก่ Auluxe เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 83,000,000
บำท  

รำยละเอียดกำรใหกู้ย้ืมเงิน และกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัสญู ของหนีเ้งินใหกู้แ้ก่ M-Luxe และ Auluxe มีดงันี ้

บริษัท วัตถุประสงค ์                      
การกู้ยืมเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
เงนิให้กู้ยืม ค่าเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ 
เงนิให้    

กู้ยืมสุทธ ิ
1. M - Luxe Energy Co., Ltd. น ำไปซือ้ที่ดิน 70 7 63 
2. Auluxe Power Co., Ltd. 
   (นำยยคูิโกะ คำวำโกเอะ ถือหุน้ 100%) 

เป็นเงินลงทนุใน             
โรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 

83 83 -0- 

รวม 153 90 63 
 
3. สินค้าคงเหลือ โดยเฉพาะการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธทิีจ่ะได้รับ 

สินคำ้คงเหลือ ประกอบไปดว้ย สินคำ้ส ำเร็จรูป วัตถุดิบ วสัดุหีบห่อ วสัดุสิน้เปลือง และอะไหล่เครื่องจักร แสดง

มลูค่ำตำมนโยบำยกำรบญัชีโดยอำ้งอิงจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ดงันี ้

สินคำ้ส ำเรจ็รูปแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ (ตำมวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน) หรือมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะ

ต ่ำกว่ำ รำคำทนุดงักล่ำววดัมลูค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซึ่งใกลเ้คียงกับตน้ทนุจริง และประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถุดิบ 

แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ วสัดุสิน้เปลืองและอะไหล่เครื่องจกัรแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนถัว

เฉล่ียหรือมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัแลว้ แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช ้

ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิขอ้ 10 กำรปรบัลดรำคำทนุใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บั  จะ

พิจำรณำ ดงันี ้

1. กำรประมำณรำคำที่จะขำยสินคำ้ส ำเรจ็รูปจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ หกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยที่จ  ำเป็นในกำรขำย  
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2. ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพหรอืเคล่ือนไหวชำ้จะตัง้ขึน้โดยพิจำรณำจำกสินคำ้ที่เส่ือมสภำพหรือสินคำ้ที่เก็บไวน้ำน 

ซึ่งรำยละเอียดกำรปรบัลดรำคำทนุใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัของบรษิัทเกิดจำกรำยละเอยีดตำมขอ้ 2 ค่ำเผ่ือสินคำ้

เส่ือมสภำพหรือเคล่ือนไหวชำ้ 

4. ขอให้อธิบายเกี่ยวกับเงนิลงทุน ค่าความนิยม และการตั้งด้อยค่า ดังนี ้

4.1 เงินลงทนุ และกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุ 

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และวนัท่ี 31 
ธันวำคม 2561 มี รำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

 (หน่วย : พนับำท) 

บริษัท ทนุเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทนุ (รอ้ยละ) รำคำทนุ 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 

ของเงินลงทนุ 

มลูค่ำตำมบัญชี 

ตำมวิธีรำคำทนุ - สทุธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท           

บริษัท ทีลกัซ ์โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 

บริษัท ทีลกัซ ์พำวเวอร ์จ ำกดั 1,100,000 100,000 100 100 1,100,000 100,000 (416,772) (22,225) 683,228 77,775 

บริษัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 789,386 1,000 100 100 789,386 1,000 - - 789,386 1,000 

P PRIME SINGAPORE PTE. LTD. 32 32 100 100 32 32 - - 32 32 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยที่ถือหุน้โดยบริษัทฯ – สทุธิ    1,892,418 104,032 (416,772) (22,225) 1,475,646 81,807 

 
4.2 ค่ำควำมนิยม และกำรดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยม (ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินปี 2562 ขอ้ 22) 

          (หน่วย : พนับำท ) 
ชื่อบริษทัย่อย ค่าความนิยม ด้อยคา่ ค่าความนิยม-สุทธ ิ

PPSN 98,521 (97,500) 1,021 
Sumo Power 117,959 (117,959) - 
Fino Binary Power 28,472 (23,075) 5,397 
NIS Binary Power 11,873 (11,873) - 
Beppu Tsurumi Onsen 11,849 (11,849) - 
Dual Energy Binary Power 11,898 (11,898) - 
 280,572 (274,154) 6,418 
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ส ำหรบักำรตัง้ดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยม  เกิดจำกกำรที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เปรียบเทียบกำรประเมินมูลค่ำ
กิจกำรของบริษัท กับ Appraisal Report ของผูป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้บัอนุมัติจำก กลต . ซึ่งบริษัทจะตอ้งท ำกำร
ประเมินเป็นประจ ำทกุปี  

 

1) กำรตัง้ดอ้ยค่ำของโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพจำกกำรท่ีโรงไฟฟ้ำหยดุด ำเนินกำร  และกำรตัง้

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสิทธิน ำ้พรุอ้น และสิทธิในสญัญำขำยไฟฟ้ำ แสดงรำยละเอียดดงันี ้  

                             หน่วย:บาท 
Geothermal 

Plant 
Land PPA สิทธนิ ้าพุร้อน Connection Construction 

Cost 
Total 

Total 7,311,338.98 160,221,346.81 63,141,844.91 28,136,411.46 130,819,870.86 389,630,813.02 

*ตวัเลขตามตารางขา้งตน้มาจากหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 20 และ 21 

ส ำหรบักำรตัง้ดอ้ยค่ำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพจำกกำรที่โรงไฟฟ้ำหยุดด ำเนินกำร  และกำรตัง้ค่ำ
เผ่ือกำรดอ้ยค่ำสิทธิน ำ้พุรอ้น และสิทธิในสัญญำขำยไฟฟ้ำ  เกิดจำกกำรที่ผูส้อบบัญชีของบริษัท เปรียบเทียบกำร
ประเมินมลูค่ำกิจกำรของบริษัท กับ Appraisal Report ของผูป้ระเมินรำคำอิสระที่ไดร้บัอนุมตัิจำก กลต . ซึ่งบริษัท 
จะตอ้งท ำกำรประเมินเป็นประจ ำทกุปี  

2) กำรตัง้ดอ้ยค่ำเงินลงทนุใน TLuxe Power Co., Ltd. แสดงรำยละเอียดดงันี ้
 (หน่วย : พนับำท) 

บริษัท ทนุเรียกช ำระแลว้ 
สดัส่วนเงินลงทนุ 

(รอ้ยละ) รำคำทุน 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 

ของเงินลงทนุ 

มลูค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีรำคำทนุ - สทุธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษัท ทลีกัซ ์พำวเวอร ์
จ ำกดั 

1,100,00
0 100,000 100 100 

1,100,00
0 100,000 (416,772) (22,225) 683,228 77,775 

  

ในปี 2562 บรษิัทบนัทึกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 394.55 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรตัง้ดอ้ย
ค่ำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพจำกกำรท่ีโรงไฟฟ้ำหยดุด ำเนินกำร  และกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสิทธิน ำ้พรุอ้น 
และสิทธิในสญัญำขำยไฟฟ้ำ ซึ่งเกิดจำกกำรท่ีผูส้อบบญัชีของบรษิัท เปรียบเทียบกำรประเมินมลูค่ำกิจกำรของบรษิัท 
กับ Appraisal Report ของผู้ประเมินรำคำอิสระที่ไดร้บัอนุมัติจำก กลต . ซึ่งบริษัทฯ จะตอ้งท ำกำรเประเมินเป็น
ประจ ำทกุปี  

เมื่อรวมกับค่ำเผ่ือเงินลงทุนคงเหลือของปี 2561 จ ำนวน 22.22 ท ำใหค้่ำเผ่ือเงินลงทุนทั้งหมดในปี 2562 เป็นจ ำนวน 

416.77 ลำ้นบำท ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 13 

3) ขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำย  
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อขำยของบรษิัทเป็นเงินลงทนุในหุน้สำมญัของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

เอ็ม เอ ไอ ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทฯมีกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยมลูค่ำตำมบญัชี 

145.72 ลำ้นบำท และรบัรูข้ำดทนุจำกกำรขำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุจ ำนวน 771.94 ลำ้นบำท  
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4) กำรตั้งค่ำเผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญเงินจ่ำยล่วงหน้ำโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมรอ้นใต้พิภพ ค่ำน ้ำพุรอ้น 
โครงกำร Riverside โรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 

รำยละเอียดของเงินจ่ำยล่วงหนำ้มีดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรบัสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ 

 เมื่อวนัที่ 13 ธันวำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัทฯไดม้ีมติอนุมตัิใหล้งทุนในโรงผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพจ ำนวน 9 แห่งในประเทศญ่ีปุ่ น มีมลูค่ำโครงกำรทัง้หมดจ ำนวน 2,700 ลำ้นเยน (786 ลำ้น
บำท) ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 Sumo Power Company Limited (SUMO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีกำร
จ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรบัโรงผลิตไฟฟ้ำ 2 แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 103 ลำ้นเยน  

 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผ่ือหนี ้สงสัย 
จะสญูส ำหรบัรำยกำรดงักล่ำวทัง้จ ำนวน เนื่องจำกผูบ้รหิำรของบรษิัทไดป้ระเมินถึงโอกำสที่จะไดร้บัช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโนม้ว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรบัรำยกำรดงัก ล่ำวทั้ง
จ ำนวน 28 ลำ้นบำท 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ำ้พรุอ้น 

 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัที่ 24 มิถุนำยน 2559 มีมติอนุมตัิใหบ้รษิัทลงทุน
ในธุรกิจพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ จ ำนวน 8 โครงกำร ดว้ยกำรซือ้กิจกำรของ Sumo Power Co., Ltd. (SUMO)  
เป็นเงิน 495 ลำ้นเยน และค่ำซือ้โรงไฟฟ้ำ 8 ยนูิต รำคำยนูิตละ 220 ลำ้นเยน (ยงัไม่รวมภำษี) ซึ่งคำ่ซือ้โรงไฟฟ้ำมีเงิน
จ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ำ้พรุอ้นรวมอยู่จ ำนวน 4 ยนูิต มลูค่ำ 120 ลำ้นเยน (33 ลำ้นบำท) 
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 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 20 มีนำคม 2563 มีมติตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะ
สญูส ำหรบัรำยกำรดังกล่ำวทัง้จ ำนวน เนื่องจำกผูบ้ริหำรของบริษัทไดป้ระเมินถึงโอกำสที่จะไดร้บัช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโนม้ว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรบัรำยกำรดงักล่ำวทั้ง
จ ำนวน 33 ลำ้นบำท 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรบักำรโครงกำรรเิวอรไ์ซด ์

 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมตัิใหบ้รษิัทเขำ้
ท ำธุรกรรมกำรร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พำรท์เนอรส์ จ ำกัด หรือ Rich Partners Co., Ltd (Rich Partners) ใน
โครงกำรอสังหำริมทรพัยป์ระเภทผสมผสำน (Mixed Use) ภำยใตโ้ครงกำรชื่อ อำคำรริเวอรไ์ซด ์หรือ Riverside 
Tower ตัง้อยู่ที่เมืองดำนงั ประเทศเวียดนำม ทัง้นี ้บรษิัทจะร่วมลงทุน ในโครงกำรเป็นเงินจ ำนวนไม่เกิน 3,100 ลำ้น
เยน หรือ 911.83 ลำ้นบำท โดยบรษิัทจะไดก้ำรรบัประกนัผลตอบแทนกำรรว่มลงทนุขัน้ต ่ำในอตัรำรอ้ยละ 6 ต่อปีของ
จ ำนวนเงินลงทนุของบรษิัทฯทัง้หมด ตำมที่จะก ำหนดในสญัญำรว่มลงทนุ หรือ Joint Investment Agreement ที่อยู่
ในระหว่ำงเจรจำ และจะลงนำมในสญัญำดงักล่ำวต่อไป 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 บริษัทไดจ้่ำยช ำระเงินมัดจ ำจ ำนวน 210 ลำ้นเยน (ประมำณ 62.31 ลำ้นบำท) 

และจะช ำระเงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมด เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่ำงๆ ตำมที่จะระบุไวใ้นสัญญำร่วมลงทุนส ำเร็จ

ครบถว้นแลว้ ทั้งนี ้หำกเงื่อนไขบังคับก่อนต่ำงๆ ดังกล่ำวไม่ส ำเร็จครบถว้นภำยในระยะเวลำก ำหนด บริษัทมีสิทธิ 

ไดร้บัเงินมดัจ ำดงักล่ำวคืนทัง้จ ำนวน 

เมื่อวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 บริษัทไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงกับผูถื้อหุน้และ Rich Partners โดยผูถื้อหุน้ของ Rich 
Partners ตกลงที่จะโอนหุ้นทั้งหมดของ Rich Partners ให้แก่บริษัทในรำคำเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ (10 ลำ้นเยน)  
เพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรบักำรช ำระเงินมัดจ ำ รวมถึงเพื่อใหบ้ริษัทมั่นใจไดว้่ำ Rich Partners และผูถื้อหุน้ของ Rich 
Partners จะปฏิบตัิตำมเงื่อนไข บงัคบัก่อนทัง้หมดตำมสญัญำรว่มลงทุน ซึ่งรวมถึงกำรท่ี Rich Partners หรือบริษัท
ย่อยของ  Rich Partners) จะต้องเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน บริษัท  ซัน ฟรอนเทีย ร์ อินเวสท์เมนท์ จ ำกัด  
ทัง้นี ้เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดส ำเรจ็แลว้ บรษิัทจะโอนหุน้ทัง้หมดของ Rich Partners คืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ Rich 
Partners ในรำคำเท่ำกบัมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ โดยเมื่อวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 บรษิัทไดจ้่ำยช ำระเงินคำ่หุน้ท่ีใชเ้ป็น
หลกัประกนัดงักล่ำวทัง้จ ำนวน 10 ลำ้นเยน (ประมำณ 3 ลำ้นบำท) 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  15/2562 เมื่อวันที่  30 กรกฎำคม 2562 มีมติให้บริษัทออก
หนงัสือยกเลิกกำรลงทนุดงักล่ำว และขอรบัเงินมดัจ ำดงักล่ำวจ ำนวน 65.57 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรพฒันำโครงกำร
ดงักล่ำวมีควำมล่ำชำ้เกินกว่ำที่ไดต้กลงกนั ประกอบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำวสงูขึน้ 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทไดร้บัเงินมัดจ ำดังกล่ำวจ ำนวน 171 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 47.10 ลำ้น
บำท) จำก Rich Partners 

เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 บรษิัทไดร้บัเงินคืนจำก Rich Partners จ ำนวน 5 ลำ้นเยน ซึ่งขณะนีม้ีเงินคงคำ้งที่ 
Rich Partners ตอ้งคืนบรษิัทอีกจ ำนวน 43,712,184 เยน ปัจจบุนับรษิัทอยู่ระหว่ำงกำรติดตำมทวงถำมอย่ำงใกลช้ิด 
และจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเพื่อเรียกช ำระเงินคืน 
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เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรบัลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 6 กุมภำพันธ ์2560 ไดม้ีมติใหล้งทุนโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม ที่เมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่ น โดยกำรจัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น ทุนจด
ทะเบียน 10,000,000 เยน หรือประมำณ 3,147,830 บำท 

เมื่อวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ ์2560 สดัส่วนกำรถือหุน้คือบรษิัทถือหุน้ 60% (เป็นบรษิัทย่อย) : Aura-Green Energy 
Co., Ltd. (นิติบคุคลสญัญำติญ่ีปุ่ น) ถือหุน้ 40% เพื่อลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมจ ำนวน 5 ยนูิต มลูค่ำรวม 
175 ลำ้นเยน หรือประมำณ 55,087,025 บำท   

ในปี 2560 บริษัทไดจ้่ำยเงินล่วงหนำ้ค่ำก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม จ ำนวน 7 ยูนิต จ ำนวน 232 ลำ้นเยน  
ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม จ ำนวน 7 ยูนิต สำมำรถรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยแล้วตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน  
ทัง้นีร้ำยไดจ้ำกกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงินของกลุ่มบรษิัท และกลุ่มบริษัทยงัไม่สำมำรถตรวจสอบ
จ ำนวนเงินของค่ำไฟฟ้ำท่ีขำยไปแลว้ดังกล่ำวได้ จนถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รบัโอนกรรมสิทธ์ิ ในโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนลมดงักล่ำว 
 ทั้งนี ้ในปี 2560 และ 2561 บริษัทได้บันทึกเงินดังกล่ำวอยู่ภำยใตบ้ัญชีงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง (อำคำรและ
เครื่องจกัร) ต่อมำในปี 2562 บรษิัทไดพ้ิจำรณำจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรบัลงทนุโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 

ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 มีมติตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ส ำหรบัรำยกำรดงักล่ำวทัง้จ ำนวน เนื่องจำกผูบ้รหิำรของบรษิัทไดป้ระเมินถึงโอกำสที่จะไดร้บัช ำระเงินคนืจำกรำยกำร
ดงักล่ำว มีแนวโนม้ว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรบัรำยกำรดงักล่ำวทัง้จ ำนวน 64 
ลำ้นบำท 

 
5. รายละเอียด ผลกระทบ และสถานะปัจจุบันของส่วนประกอบส าคัญของหุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงนิ และ

หนีส้ถาบันการเงนิ 

 ตำมที่ผูส้อบบญัชีไดส้อบทำนงบกำรเงินไตรมำส 2 ปี 2563 ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563  บ ริ ษั ท ข อ ชี ้ แ จ ง
สถำนะปัจจบุนัของส่วนประกอบส ำคญัของหุน้กู ้ตั๋วสญัญำใชเ้งิน และหนีส้ถำบนักำรเงินล่ำสดุน 2563 ดงันี ้

 
ประเภทหนี ้ ลา้นบาท วันทีค่รบ

ก าหนด 
รายละเอียดส าคัญ 

ตั๋วสญัญำใชเ้งิน 84 30 พ.ย.63 
- 31 ม.ค.64  

ยอดตั๋ วสัญญำใช้เงินทั้งหมด 120 ล้ำนบำท แบ่งช ำระ 
 6 งวด โดยวันที่  31 ม.ค.- 30 มิ.ย.63 ช ำระงวดละ 12 ล้ำน
บำท และงวดสุดท้ำยวันท่ี 31 ก.ค.63 ช ำระส่วนท่ีเหลือ 60 
ลำ้นบำท 

บริษัทไดจ้่ำยช ำระหนีต้ำมตั๋วสญัญำใชเ้งินไปแลว้ 3 งวด คิด
เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งสิ ้น 36 ล้ำนบำท แต่ เนื่ องจำก
สถำนกำรณ ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั 2019 (COVID-
19) รฐับำลมีนโยบำยใหส้ถำบันกำรเงินพักช ำระหนีเ้ป็น
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ประเภทหนี ้ ลา้นบาท วันทีค่รบ
ก าหนด 

รายละเอียดส าคัญ 

เวลำ 6 เดือน ส่งผลให้บริษัทสำมำรถเล่ือนก ำหนดกำร
ช ำระหนี ้ออกไป โดยเบื ้องต้นสถำบันกำรเงินได้แจ้งให้
บริษัทเริ่มตน้ช ำระหนีส่้วนที่เหลือตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 
2563 เป็นตน้ไป โดยมีก ำหนดเวลำช ำระหนี ้ดงันี ้ 

1. ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 12 ลำ้น
บำท 

2. ภำยในเดือนธันวำคม 2563 จ ำนวน 12 ลำ้นบำท 
3. ภำยในเดือนมกรำคม 2564 จ ำนวน 60 ลำ้นบำท 

เงินกูร้ะยะยำว  527 
(1,886 
ลำ้นเยน) 

ก.พ. 2564 
(มีระยะเวลำ 
Grace Period 
จ ำนวน 4 เดือน 
วนัครบก ำหนด
ช ำระจงึตรงกบั
เดือน ก.พ. 2564) 
 

บริษัทไม่สำมำรถด ำรงอัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุนได้ตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนด ซึ่งเมื่อวันท่ี 18 ก.พ.63 ธนำคำรผ่อนผัน
เงื่อนไขดังกล่ำวโดยไม่ถือเป็นกำรผิดสัญญำเงินกู้ของปี 
2562 เท่ำนัน้  

บริษัทคำดว่ำจะไดร้บักำรผ่อนผันอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุน
จำกสถำบันกำรเงิน โดยสถำบันกำรเงินจะพิจำรณำผ่อน
ผนัครัง้ต่อไป เมื่อบริษัทไดจ้ดัส่งงบกำรเงิน สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2563 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

ตำมสัญญำเงินกู้ระยะยำว ระบุว่ำผู้กูต้กลงช ำระคืนเงิน
ตน้แก่ผูใ้ห้กู้คิดเป็นงวดรวม 36 งวด นับตั้งแต่วันที่ช  ำระ
คืนเงินกู้งวดแรก  ซึ่งบริษัทช ำระเงินกู้งวดแรกคือเดือน
มีนำคม 2561 ดังนั้น เมื่อนับถึงงวดที่ 36 วันครบก ำหนด
ช ำระจึงตรงกบัเดือนกมุภำพนัธ ์2564 

หุน้กู ้3 ชดุ รวม 633.20  เป็ น หุ้ น กู้ ช นิ ด ระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ  ป ระ เภท ไม่ ด้อ ย สิ ท ธิ  
มีหลักประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ยกเวน้ชุดที่ 2/2561 
เป็นหุน้กูท้ี่ไม่มีหลกัประกนั 

ชดุที่ 1/2562 207.60 18 มี.ค. 2564  
ชดุที่ 1/2561 170 8  พ.ค. 2564 มติที่ประชมุผูถื้อหุน้กูค้รัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์

2563 อนุมัติ ให้ขยำยระยะเวลำไถ่ถอนหุ้นกู้  เป็นครบ
ก ำหนดช ำระในวนัที่ 8 พฤษภำคม 2564 โดยใน 
วนัที่ 23 เมษำยน 2563 บริษัทไดจ้่ำยช ำระคืนหุน้กูบ้ำงส่วน
จ ำนวน 30 ลำ้นบำท ดังนั้นจึงมียอดคงเหลืออีก 170 ลำ้น
บำท 

ชดุที่ 2/2561 255.60 2  ก.ค. 2564 มติที่ประชมุผูถื้อหุน้กูค้รัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์
2563 อนุมัติ ให้ขยำยระยะเวลำไถ่ถอนหุ้นกู้  เป็นครบ
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ประเภทหนี ้ ลา้นบาท วันทีค่รบ
ก าหนด 

รายละเอียดส าคัญ 

ก ำหนดช ำระในวันที่  2 กรกฎำคม 2564 โดยในวันที่  2 
กรกฎำคม 2563 บรษิัทไดจ้่ำยช ำระคืนหุน้กูบ้ำงส่วนจ ำนวน 
63.9 ลำ้นบำท ดงันัน้จะมียอดคงเหลืออีก 255.60 ลำ้นบำท 

 

 
6. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงนิทุน 

6.1 ควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งเงินทุน รำยจ่ำยลงทุน วัตถุประสงค ์และแหล่งเงินทุน  โครงสรำ้งเงินทุน 

(แหล่งที่มำและใชไ้ปของเงินทนุ) 
( หน่วย : พนับำท ) 

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2561 
สัดส่วน

เปล่ียนแปลง 
(%) 

ปี 2560 
สัดส่วน

เปล่ียนแปลง 
(%) 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 59,253 (21,016) (381.94) 9,654 (317.69) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 276,187 269,451 2.50 (837,040) (132.19) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (364,647) (250,412) 45.62 803,250 (131.17) 
ผลกระทบของอตัรำแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด 

54,238 (8,036) (774.94) (773) 939.59 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 25,031 (10,013) (349.99) (24,909) (59.80) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 20,506 48,293 (57.54) 73,202 (34.03) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - (17,774) (100.00) - (100.00) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัสิน้ปี 45,537 20,506 122.07 48,293 (57.54) 

 

ในปี 2562 เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 59.25 ลำ้นบำท ในขณะที่ปี 2561 มีเงินสดสทุธิ

ใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน 21.02 ลำ้นบำท ซึ่งเปล่ียนแปลงประมำณ 381.94% โดยส่วนใหญ่ ในปี 2562 เกิดจำก

กำรลดลงของลกูหนีก้ำรคำ้ จำกกำรเรง่รดัหนีสิ้นจำกลกูหนี ้และสินคำ้คงเหลือ จำกกำรเรง่ระบำยสินคำ้คงเหลือและ

ไม่น ำเงินไปจมอยู่กับสินคำ้คงเหลือมำกเกินไป ซึ่งสินทรพัยท์ี่มีอยู่ลดลงแสดงว่ำสินทรพัยน์ัน้ไดถู้กเปล่ียนเป็นเงินสด 

ท ำใหม้ีเงินสดเพิ่มขึน้จำกกำรด ำเนินงำน   

ในปี 2562 เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน จ ำนวน 276.19 ลำ้นบำท ในขณะที่ปี 2561 มีเงินสดสุทธิ

ไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน จ ำนวน  269.45 ลำ้นบำท ซึ่งไม่เปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยส่วนใหญ่ ในปี 2562 

เป็นรำยกำรเงินสดรบัจำกกำรขำยตรำสำรทุน จ ำนวน 145.72 ลำ้นบำท และเงินมดัจ ำรับจำกจ ำหน่ำยโรงไฟฟ้ำใต้

พิภพ จ ำนวน 116.28 ลำ้นบำท 

ในปี 2562 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 364.65 ลำ้นบำท ในขณะที่ปี 2561 มีเงินสดสทุธิใช้

ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 250.41 ลำ้นบำท ซึ่งเปล่ียนแปลงประมำณ 45.62% โดยส่วนใหญ่ ในปี 2562 เป็น

รำยกำรจ่ำยช ำระหนีสิ้นของบรษิัท อำทิเช่น ตั๋วสญัญำใชเ้งิน หุน้กู ้และเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน เป็นตน้ 
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ในปี 2562 มีผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนที่มีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็นผลก ำไร จ ำนวน 

54.24 ลำ้นบำท ส่วนในปี 2561 มีผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนที่มีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็นผล

ขำดทนุ จ ำนวน 8.04 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกค่ำเงินท่ีเปล่ียนแปลงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีไปลงทนุในต่ำงประเทศ 

 

รายจ่ายจากการลงทุน 

ในปี 2562 บริษัทมีรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนรวมจ ำนวน 43.93 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรใช้ไปในกำรซือ้ที่ดิน 

อำคำรและอปุกรณ ์และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ จ ำนวน 20.05 ลำ้นบำท 

 

1) ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 0.33 0.79 0.56 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.21 0.15 0.41 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนี ้(เทำ่) 7.02 7.54 9.71 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 51.29 47.73 37.09 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 8.69 11.03 18.31 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 41.43 32.64 19.66 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 26.88 33.11 36.30 
ระยเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) 13.39 10.87 9.92 
Cash cycle (วนั) 23.25 25.96 27.35 
 

ในปี 2562 อตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 0.33 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อนท่ีมีอตัรำส่วนท่ี 0.79 เท่ำ แสดงใหเ้ห็นว่ำ

บริษัทมีสินทรัพยห์มุนเวียนที่ประกอบดว้ย เงินสด ลูกหนี ้และสินคำ้คงเหลือ เป็นตน้ นอ้ยกว่ำหนีสิ้นระยะสัน้ ซึ่ง

แสดงใหเ้ห็นว่ำบรษิัทก ำลงัประสบปัญหำเรื่องสภำพคล่อง เนื่องจำกมีสินทรพัยท์ี่สำมำรถแปลงเป็นเงินไม่เพียงพอกับ

กำรช ำระหนีใ้นระยะสัน้ 

ในปี 2562 อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเวียนเรว็เท่ำกบั 0.21 เท่ำ เพิ่มขึน้จำกปีก่อน ท่ีมีสดัส่วนอยู่ที่ 0.15 เท่ำ 

แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทมีสภำพคล่องที่ดีขึน้ แต่ว่ำสินทรพัยห์มนุเวียนที่ประกอบดว้ย เงินสด ลกูหนี ้และหลกัทรพัยใ์น

ควำมตอ้งกำรของตลำด เป็นตน้ ยงัมีมลูค่ำนอ้ยกว่ำหนีสิ้นระยะสัน้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ำบรษิัทก ำลงัประสบปัญหำเรื่อง

สภำพคล่อง เนื่องจำกมีสินทรพัยท์ี่สำมำรถแปลงเป็นเงินไดเ้รว็ไม่เพียงพอช ำระหนีใ้นระยะสัน้ 

ในปี 2562 อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้เท่ำกับ 7.02 เท่ำ โดยมีระยะเวลำกำรเก็บหนีอ้ยู่ที่ประมำณ 51 วัน 

แสดงใหเ้ห็นว่ำ บริษัทสำมำรถเก็บเงินจำกกำรขำยเชื่อไดช้ำ้ลงกว่ำปี 2561 ที่มีอัตรำส่วนเท่ำกับ 7.54 เท่ำ โดยมี

ระยะเวลำกำรเก็บหนีอ้ยู่ที่ประมำณ 47 วนั ทำงบรษิัทไดท้ ำกำรเรง่ปรบัปรุงกำรเก็บหนีข้องบรษิัทอย่ำงเรง่ด่วน ซึ่งถำ้

กิจกำรมีระยะเวลำเก็บลกูหนีเ้ร็วก็อำจชดเชยอตัรำส่วนทุนหมนุเวียนท่ีต ่ำได ้โดยที่กำรเก็บเงินเร็วจำกลกูหนี ้ท ำใหม้ี

เงินสดไวใ้ชช้ ำระหนีไ้ดเ้รว็ 
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ในปี 2562 อัตรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้ เท่ำกับ 8.69 เท่ำ โดยมีระยะเวลำกำรช ำระหนีอ้ยู่ที่ประมำณ 41 วัน 

แสดงใหเ้ห็นว่ำ บริษัทประสิทธิภำพในกำรจดักำรเจำ้หนีไ้ดล้ดลงจำกปี 2561 ที่มีอตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หนีเ้ท่ำกับ 

11.03 เท่ำ โดยมีระยะเวลำกำรช ำระหนีอ้ยู่ที่ประมำณ 32 วนั ระยะเวลำในกำรจ่ำยช ำระหนีท้ี่ยำวนำนเกินไป อำจท ำ

ใหเ้จำ้หนีข้ำดควำมเชื่อถือ กิจกำรมีกำรเรง่ปรบัปรุงกำรช ำระหนีใ้หเ้รว็ขึน้ เพื่อไม่ใหก้ระทบกบัควำมเชื่อมั่นของเจำ้หนี ้

ในปี 2562 อตัรำส่วนหมนุเวียนสินคำ้คงเหลือ เท่ำกบั 26.88 เท่ำ โดยมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้ประมำณ 13 

วนั เปรียบเทียบกับปี 2561 อตัรำกำรหมนุเวียนของสินคำ้คงเหลือ 33.11 เท่ำ ระยะเวลำในกำรขำยสินคำ้ประมำณ 

10 วัน แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรสินคำ้คงเหลือของกิจกำรลดลง ซึ่งไดบ้ริษัทไดม้ีเร่งหำวิธีกำรจดักำรให้

สำมำรถขำยสินคำ้ไดเ้รว็ขึน้ เพื่อไม่ใหเ้กิดควำมยุ่งยำกในกำรบรหิำรงำน  

จำกเหตผุลในอตัรำส่วนขำ้งตน้ ท ำใหว้งจรเงินสดของบรษิทัมีระยะเวลำประมำณ 23 วนั ซึ่งมีระยะเวลำลดลง

เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีระยะเวลำประมำณ 26 วนั  สำเหตุหลกัมำจำกระยะเวลำในกำรจ่ำยช ำระหนีท้ี่มีระยะเวลำ

มำกขึน้ 

 

7. ภาระผูกพันนอกงบดุลทีส่ าคัญ 

 

บรษิัทไม่มีภำระผกูพนันอกงบดลุใดๆ 
 

 
 



การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

บริษัทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแลว้ ดว้ยความระมัดระวัง บริษัทขอรบัรองว่าขอ้มูล

ดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้นไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี ้บรษิัทขอ

รบัรองว่า 

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ไดแ้สดงข้อมูลอย่าง ถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ กระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้ 

 (2) บริษัทจัดใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของ

บรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบค าสั่งดงักล่าว 

 (3) บรษิัทจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และ ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และ บรษิัทไดแ้จง้

ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 30 มีนาคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ 

ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมี

ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย  

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับที่บริษัทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บริษัทได้

มอบหมายใหน้างสาวภทัชรดา จุฑาประทีป เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ

ของนางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป ก ากบัไว ้บรษิัทจะถือว่ามิใช่ขอ้มลูที่บรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายวรุณ อตัถากร กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม --ลายเซ็น-- 

2. นายธีระ กิตจิารุรตัน ์ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม --ลายเซ็น-- 

3. นายประวีณ ดขีจรเดช ผูอ้  านวยการสายบญัชีและการเงนิ --ลายเซ็น-- 

          

ชื่อผู้รับมอบอ านาจ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป เลขานกุารบรษิัท --ลายเซ็น-- 

 



 

  

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั  

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. พลอากาศเอกพิธพร  กลิ่นเฟ่ือง 
ประธานกรรมการ 
 
 
เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
วนัที่ 31 กรกฎาคม 2558 
เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นประธาน
กรรมการวนัที่ 27 สิงหาคม 2558 
ลาออกจากต าแหน่งประธาน
กรรมการเม่ือวนัที่ 14 สิงหาคม 
2562 

68 - โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต 
(วิศวกรรมอากาศยาน) 

-วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร 
 วปอ.สปท.รุน่ที่ 46 
-วิทยาลยัการทพัอากาศ รุน่ที่ 29 
-โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุน่ที่ 32 
-นกับริหารระดบัสงูหลกัสตูรที่ 1 รุน่ที่ 30 
(วิทยาลยันกับริหาร สถาบนัพฒันาขา้ราชการพล
เรือน ส านกัขา้ราชการพลเรือน)  
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
-หลกัสตูร Senior Executive Program (SEP)            
รุน่ที่ 21 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์            
แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-หลกัสตูร Director Certification Program(DCP) 
รุน่ที่ 97 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
-หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสดูา้นการคา้และพาณิชย์
(TEPCOT) รุน่ที่ 4 กระทรวงพาณิชยแ์ละ
มหาวิทยาลยัหอการคา้ 
 
 

        ไม่มี ไม่มี 2558 - 2562 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 - 2559 
2555 - 2557 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
คณะบดวีิทยาลยัการบินและ
คมนาคม 
นายกสมาคม 
ที่ปรกึษา 
 
 
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการ 
 
 
 
 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 
- มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

 
- สมาคมการบินดอนเมือง 
- คณะกรรมการอ านวยการส่งเสริม

งานวิจยัและพฒันา บจก.วิทยกุารบิน
แห่งประเทศไทย 
บจก.ไทยลกัซ ์ฟู้ด โปรด์กัส ์

- บมจ.ทีโอที 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
- คณะบดวีิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทมุ (อาชีพหลกั) 
- นายกสมาคมการบินดอนเมือง 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 2 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2 พลเอกเชาวฤทธิ ์ ประภาจิตร ์
รองประธานกรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการบริหาร/ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร (รว่ม) 
 
 
เขา้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 27 สิงหาคม 2558 
 
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการวนัที่ 
14 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 -หลกัสตูรการพฒันาการเมืองและการเลือกตัง้           
ระดบัสงู รุน่ที่ 1 
-หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัประเทศ รุ่นที่ 49 
-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ า            
รุน่ที่ 64 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
-หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 192 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2562 - ปัจจบุนั 
 
2560 - 2562 
 
2560 - 2562 
 
2560 - 2562 
 
2560 - 2562 
 
 
2560 - 2562 
 
2558 – 2562 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2545 - ปัจจบุนั 
2558 - 
ก.ค.2560 
2556 - 2559 
 
 

ผูอ้  านวยการสายการตลาดและ
การคา้ 
กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ที่ปรกึษา 
 
ที่ปรกึษา 
รองประธานกรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

-   บมจ.พีพี ไพรม์ 
 
-   บมจ.พีพี ไพรม์ 

 
- Fino Binary Power Plant Limited 

Liability Company 
- NIS Binary Power Plant Limited 

Liability Company 
- Beppu Tsurumi Onsen 

Geothermal Power Station No.1 
Liaison Company 

- Dual Energy Binary -Power Plant 
No.1 Limited Liability Company 

- บจก..ทีลกัซ ์โกลบอล บิสซิเนส 
- บริษัท กนัโน่ ซีสเต็มส ์อินทีเกรชั่น 

จ ากดั 
- บมจ.ยไูนเต็ด ฟาลว์ มิลล ์
- บมจ.ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์

 
- บมจ.อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสริช คอร์

ปอเรชั่น 
 
 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 3 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายณส ุจนัทรส์ม 
กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
(รว่ม)/ผูอ้  านวยการสายบญัชแีละ
การเงิน 
 
 
เร่ิมเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 14 สิงหาคม 2561 
 
ลาออกจากกรรมการวนัที่ 15 
มกราคม 2562 
 
 
 
 
 

46 - M.B.A., Finance, California State University, 
San Bernardino, USA 
- B.B.A., Finance, California State University, 
San Bernardino, USA 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- หลกัสตูร CLMVT Bankers’s Leadership 
Program ปี 2017 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- หลกัสตูร CFP Charter holder ปี 2016  สมาคม
นกัวางแผนการเงินไทย 
- หลกัสตูร Life & Non-life insurance broker 
license ปี 2012 ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) ปี 2008 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

ไม่มี ไม่มี ส.ค.2561 – 
ม.ค.2562 
 
มี.ค. 2560 – 
ก.ค. 2561 
ก.ค. 2555 - 
ก.พ. 2560 
ม.ค. 2551 - 
มิ.ย. 2555 
ก.พ. 2549 – 
ธ.ค. 2550 
พ.ค. 2545 – 
ม.ค. 2549 
ต.ค. 2542 – 
เม.ย. 2545 
ส.ค. 2541 – 
ก.ย. 2542 
ก.ค. 2539 – 
ก.ค. 2541 

กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร (รว่ม)/ผูอ้  านวยการสาย
บญัชีและการเงิน (CFO) 
หวัหนา้ฝ่ายกลยทุธ ์AEC และการ
พฒันาองคก์ร 
กรรมการผูจ้ดัการ / ประธาน
เจา้หนา้ที่การลงทนุ 
รองประธาน 
 
รองประธานอาวโุส 
 
ผูอ้  านวยการการลงทนุ 
 
ผูจ้ดัการกองทนุ 
 
ผูจ้ดัการวานิชธนกิจ 
 
ผูจ้ดัการอาวโุส 
 
 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 
 
 
-   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) 

-   บริษัทหลกัทรพัยท์ี่ปรกึษาการลงทนุยู
แคป จ ากดั 

-   EFG Bank Ltd. (Singapore 
Branch) 

-   บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุง
ศรี 

-   บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
อเบอรด์ีน จ ากดั 

-   บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั 

-   Nava Vickers Ballas Securities 
Co.,Ltd. 

-   บริษัท เงินทนุหลกัทรพัย ์วอลลส์ตรที 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 4 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

4 ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั 
กรรมการ 
 
-เร่ิมเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 21 มกราคม 2558 
-เขา้รบัแต่งตัง้เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ วนัที่ 27 
สิงหาคม 2558 
 
 
 

55 -ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration 
(DPA), University of Northern Philippines 
-ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร-์อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption:The Practical 
Guide (ACPG) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรอบรม Ethical Leadership Program 
(ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-หลกัสตูรการเสริมสรา้งสงัคมสนัติสขุ (4ส) รุน่ที่ 4 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
-หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัประเทศ (วปอ) รุน่ที่ 56 
วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ กองทพัไทย 
-หลกัสตูรการบริหารการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 
ของสงัคมภาครฐัรว่มเอกขน (บรอ.) รุ่นที่ 2 
วิทยาลยัการต ารวจ ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2532 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2558- 
เม.ย.2560 
2557 - 2558 
2556 - 2557 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธาน 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ผูด้  าเนินรายการทีวีชื่อรกัเมืองไทย 
ผูป้ระนีประนอม 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูช้  านาญการ 
นกัวิชาการคณะท างาน 
 
 
 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 
- บจก.ทีลกัซ ์โกลบอล บสิซิเนส  
- บจก. ไฮ เฮลธแ์คร ์เซ็นเตอร ์
- บมจ. ฟิลเตอร ์วิชั่น 
- บจก. เอ็ม.บี.ซี เซ็นเตอร ์
- บจก. ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย) 
- บจก. คอมพวิเตอรส์แควร ์
- ช่อง True TNN2 
- ศาลอทุธรณภ์าค 7 
- บมจ.ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์

 
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
- รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
- กรรมการ บจก. ไฮ เฮลธแ์คร ์เซ็นเตอร ์
- กรรมการ บมจ. ฟิลเตอร ์วิชั่น 
- ผูด้  าเนินรายการทีวชีื่อรกัเมืองไทย ช่อง True TNN2 
- ประธาน บจก. เอ็ม.บี.ซี เซ็นเตอร ์
- ประธานกรรมการ บจก. ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย) 
- ประธานกรรมการ บจก. คอมพิวเตอรส์แควร ์ 

 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 5 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

- หลกัสตูรประกำศนียบตัรธรรมำภิบำล
สิ่งแวดลอ้มส ำหรบันกับริหำรระดบัสงู (ปธส) รุน่ที่ 
4 กรมส่งเสริมคณุภำพสิ่งแวดลอ้ม กระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

- หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยส ำหรบันกับริหำรระดบัสงู (ปปร) รุน่
ที่ 20 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- หลกัสตูรวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุน่
ที่ 7 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 6 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางกนกวลัย ์วรรณบตุร 
กรรมการ/ผูอ้  านวยการส านกั
ยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย 
 
-เร่ิมเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 21 มกราคม 2558 

53 -ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ 221 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
หลกัสตูร DAP รุน่ 61 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2558 - ปัจจบุนั 
2560 - 2562 
2560 - 2562 
2560 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
2559 - 2562 
2559 - 2562 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2558 - 2559 
2558 - 2559 
2551 - 2558 
2551 - 2556 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจสื่อ 
กรรมการ 
 

- บมจ. พีพี ไพรม์ 
-   Geothermal Power A Ltd. 
- Geothermal Power B Ltd. 
- บจก. กายาวา 
- บจก. วรรณสาน 
- บจก. ทีลกัซ ์พาวเวอร ์(บริษัทย่อย) 
- Tluxe Investments Co., Ltd  
- Tluxe Holdings Co.,Ltd 
- บจก. คิวบิซมึ 
 
- บจก. ไทยลกัซ ์ฟู้ดส ์โปรดกัส ์
- บจก.เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอรป์อเรชั่น 
- บมจ.อี ฟอร ์แอล เอม 
- บมจ.อี ฟอร ์แอล เอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
- ผูอ้  านวยการสายบริหารจดัการ บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (อาชีพหลกั) 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด บจก. คิวบิซมึ 
- กรรมการ บจก. กายาวา 
- กรรมการ บจก. วรรณสาน 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 7 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป 
กรรมการ/ผูอ้  านวยการส านกั
เลขานกุารบรษิัท 
 
เร่ิมเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 21 มกราคม 2558 
 
 
 
 

41 -ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาโท บริหารธุรกจิ สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
-หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ 221 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2562- ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 - 2562 
2560 - 2562 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – 2562 
2559 – 2562 
2553 - ปัจจบุนั 
2558 - 
ก.ค.2560 
2558-2559 
2558-2559 
 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
กรรมการ/ผูอ้  านวยการส านกั
เลขานกุารบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารฝ่าย 
การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   บมจ.พีพี ไพรม์ 
-   บมจ.พีพี ไพรม์ 

 
- Geothermal Power A Ltd. 
- Geothermal Power B Ltd. 
- บจก. ทีลกัซ ์พาวเวอร ์
- Tluxe Investments Co., Ltd 
- Tluxe Holdings Co.,Ltd 
- บจก. แอลที มิราเคิล 
- บมจ.ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์
 
- บจก. ไทยลกัซ ์ฟู้ดส ์โปรดกัส ์
- บจก.เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอรป์อเรชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
- ผูอ้  านวยการส านกัเลขานกุารบริษัท บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (อาชีพหลกั) 
- กรรมการ บจก. แอลที มิราเคิล 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 8 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

7 พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
เร่ิมเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
วนัที่ 28 เมษายน 2560 
 

61 - ปริญญาโท Master of Arts Teaching 
(Government)  
มหาวิทยาลยัแห่งรฐัเท็กซสั สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์(ต ารวจ) 
โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ  จงัหวดันครปฐม 
- ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ 243/2017 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee 
Program (AACP) รุน่ 28/2018 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมาย
มหาชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูร Records Management จาก 
National Archive ประเทศสวีเดน 
- หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู (นปส.๔๔) จาก
สถาบนัด ารงราชานภุาพ กระทรวงมหาดไทย 
- หลกัสตูรการบริหารงานยตุธิรรมทางปกครอง
ระดบัสงู (บยป.๔) ส านกังานศาลปกครอง 
- หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 

0.002 ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
2557 
 
2555 
 
 
 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูต้รวจราชการส านกั
นายกรฐัมนตรี 
ผูอ้  านวยการส านกักฎหมายและ
ระเบียบกลาง 
ผูอ้  านวยการ 
 
 
 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 
 

- ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี
 
- ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี
 
- ส านกังานคณะกรรมการขอ้มลู
ข่าวสารของราชการ 

 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
- ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตรี ส  านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี (อาชีพหลกั) 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 9 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางนที ชวนสนิท 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
เร่ิมเขา้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
วนัที่ 21 มกราคม 2558 
เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
วนัที่ 31 กรกฎาคม 2558 
 
 
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปริญญาตรบีริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปริญญาโท Master of Executive MBA , SASIN, 
Graduate Institute of Business, 
Administration of Chulalongkorn University  
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
- Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2558 – 2562 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2554 - 2558 
 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูอ้  านวยการบริหารและรอง
ประธานกรรมการบริหาร 
 
อคัรราชฑตูที่ปรกึษาฝ่ายการ
พาณิชย ์
 
 
 
 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 
 

- สถาบนัวิจยัและพฒันา IBERD มลูนิธิ
สถาบนัวิจยัและพฒันาเศรษฐกิจการ
พาณิชย ์

- สถานทตูไทยประจ า กรุงปราก 
สาธารณรฐัเช็ก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
- ขา้ราชการบ านาญ (อาชีพหลกั) 
- ผูอ้  านวยการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร และสถาบนัวิจยัและพฒันา IBERD มลูนิธิ

สถาบนัวิจยัและพฒันาเศรษฐกิจการพาณิชย ์ 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 10 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

9 
 

นายธีรวิทย ์ธนกิจสนุทร 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
 
เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ วนัที่ 17 มิถนุายน 2558 
 

41 
 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 - ปริญญาตรี คณะนติิศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
 - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต โดยสภาวิชาชีพบญัชี    
ในพระบรมราชปูถมัภ ์
- Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 - อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2558-ปัจจบุนั 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
2546-2558 
2553-2556 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ/ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
(CPA) 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 
 
- บมจ. วิลล่า คณุาลยั  

 
- บริษัท เบสท ์ออดิท จ ากดั 
 
- บี.เอส.ออดิท    
- บมจ.แอปโซลทู อิมแพค 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีทีผ่่านมา 
- กรรมการ/ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA)  บริษัท เบสท ์ออดิท จ ากดั (อาชีพหลกั) 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 11 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนนัทนธ์ุวพล  จิรโชติอนนัตญา 
ผูอ้  านวยการสายปฏบิตัิการ 
 
เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นผูอ้  านวยการ
สายปฏบิตัิการ 
วนัที่ 10  ตลุาคม 2559 
 
ลาออกจากต าแหน่งผูอ้  านวยการ
สายปฏบิตัิการ วนัที่ 1 เมษายน 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปริญญาตรี สถาบนัราชภฏัราชนครินทร ์ สาขา
บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2559 – 2562 
2549 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการสายโรงงาน 
ผูช้่วยผูอ้  านวยสายบริหารการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 
- บมจ.นทูริกซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 12 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปริน ชนนัทรานนท ์
ประธานกรรมการ 
 
เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นประธาน
กรรมการ วนัที่ 15 สิงหาคม 2562 
 
ลาออกจากต าแหน่งประธาน
กรรมการเม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศรินร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-ปริญญาตรี วศิวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัแห่งซานฟราน
ซิสโก สหรฐัอเมริกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค.2562-
ธ.ค.2562 
2548 – 2553 
2551-ม.ค.2552 
 
2551-ก.พ.2552 
2548-ม.ค.2553 
2548-2550 
2536-2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
 
รองประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บมจ.พีพี ไพรม์ 
 
- บมจ.แอปโซลทู อิมแพค  
- สนง.ส่งเสริมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 
- การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- บมจ.แอปโซลทู อิมแพค 
- บมจ.จี เอ็ม เอส พาวเวอร ์
- บมจ. เอ็ม ดี เอ๊กซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 13 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรุณ อตัถากร 
กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 
 
เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ / 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร  
วนัที่ 15 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัเซ็นทรลัโอกาโฮมา สหรฐัอเมริกา 

-ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร ์อตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- สมัมนาการโซเชียลมีเดียและเครื่องมือทางการ
ตลาด 

- สมัมนาทกัษะการน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2562-ปัจจบุนั 
 
2561-2562 
 
2561-2562 
 
2561-2562 
 
2560-2561 
 
2556-2560 
2542-2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ/ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ/ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ/ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 
ที่ปรกึษา/ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
กรรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. พีพี ไพรม์ 
 
-บจก.ซนั แอสเซท 
 
-บจก. เอส ซี 1988 
 
-บจก. กรีน ทีค ประเทศไทย 
 
- บมจ. เนอวานา ไดอิ 
 
-บจก.เอ็ม เอส มาสะ เบเกอรี่ 
-บจก.เอ็นเนอรจ์ี ้ดีไซน ์คอนเซปท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 14 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีระ กิติจารุรตัน ์
กรรมการ / ผูช้่วยประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 
 
เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ / 
ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
วนัที่ 15 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรงัสิต 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- Persuasive Selling Format จาก บจก.ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) 

- Handling Objection Process จาก บจก.ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2562-ปัจจบุนั 
 
2550-2560 
2549-2550 
2547-2549 
2546-2547 
2544-2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ / ผูช้่วยประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
ฝ่ายขายและการตลาด 
หวัหนา้ฝ่ายขายภาคใต ้
ตวัแทนฝ่ายขายภาคตะวนัตก 
ตวัแทนฝ่ายขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บมจ. พีพี ไพรม์ 
 
- บจก. จฑุาวรรณ เมทลั แล็บ  
- บจก. นิปปอน เพนต ์(ประเทศไทย) 
- บจก. แสงนคร ไลทต์ิง๊  
- บจก. แวนดา้แพค  
- บจก. บอรเ์นียว เทคนิเคิล (ประเทศ
ไทย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 15 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญุจริง ชลวิโรจน ์
กรรมการอสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 
 
เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ วนัที่ 
15 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- Matrix Management กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2562 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 
อาจารยพ์ิเศษบรรยายวิชาภาษี
อากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บมจ. พีพี ไพรม์ 
 
- มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 16 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

15 
 

นางสาวศศิพร พนัธุรตัน ์
เลขานกุารบริษัท 
 
เขา้รบัต าแหน่งเป็นเลขานกุาร
บริษัทเดือนกมุภาพนัธ ์2560 
 
ลาออกจากต าแหน่งเลขานกุาร
บริษัท วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 
 

34 
 

- ปริญญาตรบีริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- หลกัสตูรพืน้ฐานเลขานกุารบริษัท โดยสมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย 
- หลกัสตูรหลกัเกณฑ ์การประชมุผูถ้ือหุน้ การ

ประชมุคณะกรรมการ โดยบริษัท ฝึกอบรมและ
สมัมนาธรรมนิติ จ ากดั 

ไม่มี ไม่มี 2560 – 2562 
2557 – 2560 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
เลขานกุาร 
 
 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 
- บมจ. เคเทค คอนสตรคัชั่น  
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป 
เลขานกุารบริษัท 
 
เขา้รบัต าแหน่งเป็นเลขานกุาร 
บริษัท วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
-หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ 221 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562- ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
 
2560 - 2562 
2560 - 2562 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – 2562 
2559 – 2562 
2553 - ปัจจบุนั 
2558 - ก.ค.
2560 
2558-2559 
2558-2559 
 

เลขานกุารบริษัท 
กรรมการ/ผูอ้  านวยการส านกั
เลขานกุารบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารฝ่าย 
การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

-   บมจ.พีพี ไพรม์ 
-   บมจ.พีพี ไพรม์ 

 
- Geothermal Power A Ltd. 
- Geothermal Power B Ltd. 
- บจก. ทีลกัซ ์พาวเวอร ์
- Tluxe Investments Co., Ltd 
- Tluxe Holdings Co.,Ltd 
- บจก. แอลที มิราเคิล 
- บมจ.ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์
 
- บจก. ไทยลกัซ ์ฟู้ดส ์โปรดกัส ์
- บจก.เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอรป์อเรชั่น 

 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 17 
 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวลดัดาวลัย ์กาญจนภสูิต 
ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
 
เขา้รบัต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการแผนก
ตรวจสอบภายใน 
เดือนกมุภาพนัธ ์2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปริญญาตรสีาขาบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- หลกัสตูรการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร 
- หลกัสตูรการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
- Anti-Corruption for Executive Program 

(ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

Internal audit's challenge in value adding 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส.ค.2562 – 
ปัจจบุนั 
เม.ษ.2560-
ส.ค.2562 
พ.ย.2557-
มี.ค.2560 
ก.ย.2556-
ต.ค.2557 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการสายบญัชแีละการเงิน 
(CFO) 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชีตา่งประเทศ 
 
ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส 
 
ผูช้ว่ยผูต้รวจสอบบญัช ี
 
 
 
 
 
 
 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 
 
-   บมจ.พีพี ไพรม์ 
 
-   บจก.ไทยอินโฟ 
 
-   บจก. ส านกังาน เอ.เอ็ม.ซี. 

หมายเหต ุ  
1. ตามหนงัสือรบัรองบริษัทฯ กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ  นางกนกวลัย ์วรรณบตุร หรือ นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป หรือ นายเด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั หรือ นายวรุณ อตัถากร หรือ นายธี

ระ กิติจารุรตัน ์กรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

2. สดัสว่นการถือหุน้เปรียบเทียบจากจ านวนหุน้เรียกช าระแลว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  จ านวน 688,066,476 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทต่อหุน้ 
3. บริษัทไม่มีบคุคลด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายก ากบักฎเกณฑบ์รษิัท 

 



       บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 18 
 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

      ชื่อ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัที่ไดร้บัต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผึกอบรม 
สดัสว่นการถือ
หุน้ในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

นายประวีณ ดขีจรเดช 
ผูอ้  านวยการสายบญัชแีละการเงิน 
 
 
เร่ิมเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นผูอ้  านวยการ
สายบญัชแีละการเงิน 
วนัที่ 15 สิงหาคม 2561 
 
 

29 - ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 
- หลกัสตูร Investor relations & Financial 
Communications , Omega world class, 2019 
- หลกัสตูร Certificate of CFO Orientation, The 
Stock Exchange of Thailand , 2019 

ไม่มี ไม่มี ส.ค.2562 – 
ปัจจบุนั 
เม.ษ.2560-
ส.ค.2562 
พ.ย.2557-
มี.ค.2560 
ก.ย.2556-
ต.ค.2557 
 

ผูอ้  านวยการสายบญัชแีละการเงิน 
(CFO) 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชีตา่งประเทศ 
 
ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส 
 
ผูช้ว่ยผูต้รวจสอบบญัช ี
 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 
 
-   บมจ.พีพี ไพรม์ 
 
-   บจก.ไทยอินโฟ 
 
-   บจก. ส านกังาน เอ.เอ็ม.ซี. 

นางสาวภทัรานิษฐ์ สินคา้* 
ผูจ้ดัการทั่วไปสายบญัชีและการเงิน 
 
เร่ิมเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการทั่วไป
สายบญัชแีละการเงิน 
วนัที่ 5 สิงหาคม 2558 
 
*เป็นผูท้  าบญัชีที่มีคณุสมบตัิและเง่ือนไข
ของการเป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

53 ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 

- หลกัสตูรเตรียมความพรอ้มในการออกงบ
การเงินและประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวงั 

- หลกัสตูรผลประโยชนข์องพนกังานแบบพืน้ฐาน 
รุน่ที่ 1/61 

- หลกัสตูรงบประมาณเพ่ือการวางแผนและท า
ก าไร รุน่ที่ 2/61 

 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั 
 

ผูจ้ดัการทั่วไปสายบญัชีและ
การเงิน 

- บมจ.พีพี ไพรม์ 

 
 



 

. 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 



    บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 2 หนา้ที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ และผูมี้อ านาจควบคมุในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้งของบริษัท 

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทย่อย  บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย  บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย  บริษัทย่อย บริษัทย่อย 
บมจ. พีพ ี
ไพรม์ 

บจก.ไทยลกัซ ์
เอ็นเตอร์
ไพรส์ 
(ประเทศไทย) 
(ไทย) 

บจก.ทีลักซ ์
โกลบอล บิส
ซิเนส (ไทย) 

บจก. ทีลกัซ ์
พาวเวอร ์
(ไทย) 

P PRIME 
SINGAPORE 
PTE. LTD. 
(สิงคโปร)์ 

บจก. ทีลกัซ ์
อินเวสเมนท ์
(เมอรริ์เชียส) 

Origin Power 
Investment  
Co.,Ltd. 
(เมอรริ์เชียส) 

บจก. ทีลกัซ ์
โฮลดิง้ 
(ฮ่องกง) 

Geothermal 
Power A 
Company 
Limited 
(ฮ่องกง) 

Geothermal 
Power B 
Company 
Limited 
(ฮ่องกง) 

บจก. พีพีเอส
เอ็น 
(ญี่ปุ่ น) 

บจก. ซูโม่ 
พาวเ์วอร ์
(ญี่ปุ่ น) 

1. คณุวรุณ อตัถากร / , // / / /         

2. คณุเด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั /  /,//          

3. คณุกนกวลัย ์วรรณบตุร 
 

/, //   / / / / / / /   

4. คณุภทัชรดา จฑุาประทีป /, // /  / / / / / / /   

5. คณุธีระ กิติจารุรตัน ์ / , //  /          

6. คณุเธียรรตัน ์ วิเชียรสรรค ์ XX            

7. คณุบญุจริง ชลวิโรจน ์
 

XX            

8. คณุธีรวทิย ์ธนกิจสนุทร XX            

กรรมการทีอ่อกระหว่างปี 2562 
1. คณุณส ุจนัทรส์ม   / , // /  /  / / / / /   

2. คณุนนัทนธ์ุวพล จิรโชติอนนัตญา //            

3. คณุสธีุ ตนัติวาณิชชานนท ์ /, //            

4. คณุพิธพร กลิ่นเฟ่ือง X            

5. คณุเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ์ // /, //           

6. คณุนที ชวนสนิท XX            

7. คณุปริน ชนนัทรานนท ์ X            

รายช่ือกรรมการบริษัทย่อย             

1. คณุทาเคชิ นิชิดะ    /       /, //  

2. คณุอาคิโกะ ฟกูโูอกะ            / 

3. คณุโยชิยคูิ ซาโนะ             

4. คณุโมโตฮิโร ซูซูคิ             

5. คณุมาคิโคะ นิชิดะ             

6.  TAN LIAN KIOW@CHIA BAK HUA 

 

    /        

7. คณุประวีณ ดีขจรเดช            / / 

8. คณุสวุิทย ์วรรณศิริสขุ             

9. คณุโยโกะ กนัโดะ           / / 

10. คณุทาคจูิ ฮามาโนะ           // // 



    บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 2 หนา้ที่ 2 

ช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย  บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจก. 
โอโทเมยามา 
เอ็นเนอรย์ี่ 
(ญี่ปุ่ น) 

บจก. เอส พาว์
เวอร ์
(ญี่ปุ่ น) 

บจก.เอสเอ็น
เอส  พาว
เวอร ์
(ญี่ปุ่ น) 

Fino Binary 
Power Plant 
Limited Liability 
Company 
(ญี่ปุ่ น) 

NIS 
BinaryPower 
Plant Limited 
Liability 
Company 
(ญี่ปุ่ น) 

Beppu Tsurumi 
Onsen 
Geothermal 
Power Station 
No.1 Liaison 
Company 
(ญี่ปุ่ น) 

Dual Energy 
Binary -Power 
Plant No.1 
Limited Liability 
Company 
(ญี่ปุ่ น) 

Lena Power 
Station No.1 
Limited Liability 
Compan (ญีปุ่่ น) 

บริษัท พี กรีน 
เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ากัด (ญี่ปุ่ น) 

Wind Power 
A  Company 
Limited 
(ฮ่องกง) 

บจก. เอ็ม
ลักซ ์เอ็น
เนอรย์ี ่
(ญี่ปุ่ น) 

1. คณุวรุณ อตัถากร            
2. คณุเด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั            
3. คณุกนกวลัย ์วรรณบตุร 
 

         /  
4. คณุภทัชรดา จฑุาประทีป          /  
5. คณุธีระ กิติจารุรตัน ์            
6. คณุเธียรรตัน ์ วิเชียรสรรค ์            
7. คณุบญุจริง ชลวิโรจน ์            
8. คณุธีรวิทย ์ธนกิจสนุทร 
 

           
กรรมการทีอ่อกระหว่างปี 2562 

1. คณุณส ุจนัทรส์ม          /  
2. คณุนนัทนธ์ุวพล จิรโชติอนนัตญา            
3. คณุสธีุ ตนัติวาณิชชานนท ์            
4. คณุพิธพร กลิ่นเฟ่ือง            
5. คณุเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ์    / / / /     
6. คณุนที ชวนสนิท            
7. คณุปริน ชนนัทรานนท ์            
รายช่ือกรรมการบริษัทย่อย            
1 คณุทาเคชิ นิชิดะ /,//        /, //  /,// 

2. คณุอาคิโกะ ฟกูโูอกะ            
3. คณุโยชิยคูิ ซาโนะ   /         
4. คณุโมโตฮิโร ซูซูคิ  /          
5. คณุมาคิโคะ นิชิดะ /           
6.  TAN LIAN KIOW@CHIA BAK HUA            
7. คณุประวีณ ดีขจรเดช         /   
8.คณุสวุิทย ์วรรณศิรสิขุ        /    
9. คณุโยโกะ กนัโดะ         /   
10. คณุทาคจูิ ฮามาโนะ // // // // // // // // //  // 



    บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 2 หนา้ที่ 3 

 
 
หมายเหต ุ  X  = ประธานกรรมการ   ,   XX = กรรมการตรวจสอบ   ,   / = กรรมการ   ,   // = ผูบ้ริหาร 

(1) คณุณส ุจนัทรส์ม ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมด เมื่อวนัท่ี 15 มกราคม 2562 
(2) คณุนนัทนธ์ุวพล จิรโชติอนนัตญา ลาออกจากต าแหน่งผูบ้ริหาร เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2562 
(3) คณุทาเคชิ นิชิดะ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ บจก.ทีลกัซ ์พาวเวอร ์เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2562 , บจก. พพีี เอส เอ็น และ บจก. พ ีกรีน เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 2562 , บจก. โอโทเมยามา เอ็นเนอรย์ี ่และ บจก. เอ็ม

ลกัซ ์เอ็นเนอรย์ี ่เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 
(4) คณุภทัชรดา จฑุาประทีป ลาออกจากต าแหน่งกรรามการบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร,์ มอริเชียส และฮ่องกง เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 
(5) คณุกนกวลัย ์วรรณบตุร ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทย่อยในประเทศสิงโปร,์ มอริเชยีส และฮ่องกง เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 
(6) คณุปริน ชนนัทรานนท ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ บมจ. พพีี ไพรม์ และ บจก. ทีลกัซ ์พาวเวอร ์เมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 
(7) พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ บมจ. พีพี ไพรม์ เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 
(8) พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ บมจ. พพีี ไพรม์ และบริษัทย่อยทัง้ในต่างประเทศ เมื่อวนัท่ี 15  สิงหาคม 2562 
(9) คณุนที ชวนสนิท ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ บมจ. พพีี ไพรม์ เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 
(10) คณุสธีุ ตนัติวณิชชานนท ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิัท เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 

(11)  คณุสวุิทย ์วรรณะศิริสขุ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิัท เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 1 

 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้ นางสาวลดัดาวลัย ์ กาญจนภูสิต  ใหด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซึ่งมีความรูด้า้น
บญัชีและการตรวจสอบภายใน และเคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงานดา้นตรวจสอบภายในไดแ้ก่  
การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากลและมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของ
บรษิัท  จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ 
 ทั้งนี ้การพิจารณาอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย ผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ขอ้มลูคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุกิารศกึษา ประวตัิการท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บรษิัท 

นางสาวลดัดาวลัย ์กาญจนภสิูต 
ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

47 ปรญิญาตร ี
สาขาบญัช ี
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 
 
 
 
หลักสูตรการฝึกอบรม 
-หลกัสตูรการตรวจสอบ
ภายในแบบครบวงจร 
-หลกัสตูรการบรหิารงาน
ตรวจสอบภายใน 
- Anti-Corruption for 
Executive Program 
(ACPG) จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 
- internal audit's 
challenge in value 
adding 
 

ปี 2538-
2539 
ปี 2540-

2557 
 

ปี 2558-
ปัจจบุนั 

เจา้หนา้ที่แผนกบญัชี 
 
ผูจ้ดัการแผนกสินเชื่อ
และกฎหมาย 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ.พีพี ไพรม์ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ปี 2562 
 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 

แบบประเมินนีเ้ป็นความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค ์

การมรีะบบการควบคมุภายในที่ดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส  าหรบับรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทที่มี
ประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึน้กบับริษัทและผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันัน้ จึงเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทที่จะตอ้ง
ด าเนินการใหม้ั่นใจว่า บรษิัทมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการด าเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามเปา้หมาย วตัถปุระสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรพัยส์ิน 
จากการทจุรติ เสียหาย รวมทัง้มีการจดัท าบญัชี รายงานที่ถกูตอ้งน่าเชื่อถือ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  ไดร้บัความร่วมมือ 

เป็นอย่างดีจากไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยใหบ้ริษัทใชเ้ป็นแนวทาง
ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทดว้ยตนเอง  

แบบประเมินนี ้ไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ที่ไดป้รบัปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรบัใหเ้ขา้ใจง่าย
ขึน้ รวมทัง้เหมาะสมกบับริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 สว่นเช่นเดียวกบัแนวทางของ 

COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละสว่นออกเป็นหลกัการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่
ละสว่นไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

การน าไปใช้ 

บรษิัทควรใชแ้บบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายในอย่างนอ้ยทกุปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตกุารณท์ี่อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั   การประเมินดงักลา่วควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทดว้ย เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความเห็น  
มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบติัที่เหมาะสมกบับรษิัทได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบติัจรงิ  หากประเมินแลว้พบว่า บรษิัท
ยงัขาดการควบคมุภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนัน้ หรือมีแลว้แต่ยงัไม่
เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย    

 
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผู ้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  
FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร 
(Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช ่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ที่ประจ าวนั และการตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลกูคา้ และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มขีอ้ก าหนดที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบติัหนา้ที่ดว้ย
ความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 

       1.2.1  มขีอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและ
พนกังาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มขีอ้ก าหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักิจการ ซึ่งรวมถึงการหา้มคอรร์ปัชนัอนัท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มบีทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการสื่อสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและพนกังาน 
ทกุคนรบัทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ใหพ้นกังานลงนาม
รบัทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร ่code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากบัดแูลการปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

  

 
2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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ค าถาม ใช ่ ไม่ใช่ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวน
สิทธิ์อ  านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดแูลใหบ้รษิัทก าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่งครอบคลมุบทบาทที่ส  าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้ีความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชนต่์อบรษิัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ความสามารถน่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที่อย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ
กบับริษัท ไม่มีความสมัพนัธอ่ื์นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชด้ลุยพินิจและปฏิบติั
หนา้ที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบติัเรื่องการควบคมุภายใน     
ในองคก์ร ซึ่งครอบคลมุทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคมุ การประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ขอ้มลูและการสื่อสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสงูก าหนดโครงสรา้งองคก์รที่สนบัสนุนการบรรลวุตัถปุระสงคข์อง
บรษิัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหม้ี
การควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ที่ในสว่นงานที่ส  าคญั ซึ่งท า
ใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบรษิัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บรษิัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติั
นัน้อย่างสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจงูใจหรือรางวลัต่อ
บคุลากรที่มีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบคุลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ
เปา้หมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลา่นีใ้หผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บรษิัทมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพรอ้มส าหรบัการขาดบุคลากรที่มี
ความรูแ้ละความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทนัเวลา 

  

4.4  บรษิัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน เช่น 
การจดัระบบที่ปรกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บรษิัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส  าคญั   
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบงัคบัใหบ้คุลากร 
ทกุคนมีความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีที่จ  าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน การสรา้งแรงจงูใจ 
และการใหร้างวลั ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เรื่องการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของบรษิัท 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจงูใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเนื่อง 
โดยเนน้ใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหนา้ที่ในการปฏิบติัตามการควบคมุ
ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหม้ีการสรา้งแรงกดดนัที่มากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ที่ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ี
เกีย่วข้องกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจรงิ ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทไดถู้กตอ้ง  มีมลูค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บรษิัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่ส  าคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบรษิัทสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
อย่างแทจ้รงิ 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง อนมุติัและสื่อสารนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
สว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 
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7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคไ์ว้ 
อย่างครอบคลุมท่ัวทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทกุประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ที่งานต่าง ๆ   

  

7.2  บรษิัทวิเคราะหค์วามเสี่ยงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้รหิารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบรหิารความเสี่ยง   

7.4  บรษิัทไดป้ระเมินความส าคญัของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิด
เหตกุารณ ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  

  

7.5  บรษิัทมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ
ยอมรบัความเสี่ยงนัน้ (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง (avoidance)  หรือการรว่มรบัความเสี่ยง (sharing) 

  

 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุ
วัตถุประสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุรติขึน้ โดยครอบคลมุการทจุรติแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าใหส้ญูเสียทรพัยส์ิน  การคอรร์ปัชนั   
การท่ีผูบ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of internal 
controls)  การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในรายงานที่ส  าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซึ่งทรพัยส์ิน
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บรษิัทไดท้บทวนเปา้หมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปไดข้องเปา้หมายที่ก าหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้ิจารณาความสมเหตสุมผลของการ
ใหส้ิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เปา้หมายยอดขายของบริษัทไวส้งูเกินความเป็นจรงิ  
จนท าใหเ้กิดแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้รหิารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทจุริต และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทจุริต 

  

8.4 บรษิัทไดส้ื่อสารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           
ที่ก าหนดไว ้ 

  

 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้  

  

9.2 บรษิัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บรษิัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้  าองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

  

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 

10. องคก์รมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบรษิัทมีความเหมาะสมกบัความเสี่ยง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.2  บรษิัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุ
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบั
ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ และการบรหิารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหนา้ที่  และล าดบัชัน้การอนมุติัของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน 
รดักมุ  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทจุริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนมุติัของผูบ้รหิารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุติัโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ
จดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทกึขอ้มลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  
ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ ์หรือ การเบิกใชเ้ครื่องมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้ี
กระบวนการส าหรบักรณีต่าง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชนใ์น 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์รวมทัง้มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุติัธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ที่มีผลผกูพนับรษิัทในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสินคา้ การใหกู้ย้ืม   
การค า้ประกนั  บรษิัทไดติ้ดตามใหม้ั่นใจแลว้ว่า มีการปฏิบติัเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนีต้าม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

  

10.3 บรษิัทก าหนดใหก้ารควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บรษิัทก าหนดใหม้ีการควบคมุภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบั 
กลุม่บรษิัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บรษิัทมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี ้ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ที่อนมุติั  
(2) หนา้ที่บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยส์ิน       
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11. องคก์รเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิัทควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บรษิัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีใหม้ี
ความเหมาะสม 

  

11.3 บรษิัทควรก าหนดการควบคมุดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหม้ี             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บรษิัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรกัษา
ระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม 

  

 

12. องคก์รจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิัทมนีโยบายที่รดักุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนมุติั              
ที่ก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษิัท เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                 
เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชนข์องบรษิัท          
ไปใชส้ว่นตวั   

  

12.2 บรษิัทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุติัธุรกรรมกระท าโดยผูท้ี่ไม่มีสว่นไดเ้สีย
ในธุรกรรมนัน้ 

  

12.3 บรษิัทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของ
บรษิัทเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากบับุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บรษิัทมีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทร่วม 
รวมทัง้ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้รหิาร               
ในบรษิัทย่อยหรือรว่มนัน้ ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงนิลงทนุในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บรษิัทก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบรษิัทไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาที่เหมาะสม 
โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด              
ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บรษิัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหม้ีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication) 
 

13. องคก์รข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไป
ได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิัทก าหนดขอ้มลูที่ตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ที่มีคณุภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บรษิัทพิจารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชนท์ี่จะไดร้บั รวมถึงปรมิาณและความถกูตอ้ง
ของขอ้มลู  

  

13.3 บรษิัทด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพียงพอส าหรบั               
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างขอ้มลูที่ส  าคญั เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ                         
ใหพ้ิจารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บรษิัทด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสาร
ประกอบการประชมุที่ระบขุอ้มลูที่จ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชมุ
ลว่งหนา้อย่างนอ้ยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนด  

  

13.5 บรษิัทด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอียดตามควร        
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเรื่อง 
ที่เสนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บรษิัทมีการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคมุภายใน บริษัทไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อย่างครบถว้นแลว้  

  

 

14. องคก์รส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบต่อ 
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่
วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษิัทมีกระบวนการสื่อสารขอ้มลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  

14.2 บรษิัทมีการรายงานขอ้มลูที่ส  าคญัถึงคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงแหลง่สารสนเทศที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศนูยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจากที่ไดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้การติดต่อสอบถาม
ขอ้มลูจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บรษิัทจดัใหม้ีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบรษิัทสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุรติภายในบริษัท 

(whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

 

15. องคก์รได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิัทมีกระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน 
เช่น จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บรษิัทจดัใหม้ีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษัทไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

   
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจรยิธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
หา้มฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 
ทางผลประโยชน ์เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละสว่นงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษัทจดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในที่วางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของ
บรษิัท 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท้ี่มีความรูแ้ละ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ที่ตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
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17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิัทประเมินผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอย่างทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกต่างจากเปา้หมาย                              
ที่ก าหนดไวอ้ย่างมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี - 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
อื่น ๆ 


