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หมายเหตุ : เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ยกเลิกคณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ
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สารจาก
ประธานกรรมการ

ในปี 2564 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกยังคงได้รับผลกระทบต่อเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้
เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทได้ให้ความส าคัญสูงสุดกับ
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค และชุมชนโดยรอบ มีการจัดตั้งทีมบริหารเพื่อจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เพื่อความมุ่งม่ัน อย่างต่อเน่ืองที่จะสร้างสรรค์คุณภาพ ตามนโยบายที่มี “ คุณภาพต้องมาก่อน ทุกขั้นตอนเราใส่ใจ ” และ “
สร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ”

ถึงแม้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสองปีที่ผ่านมา จะมีผลกระทบ ท าให้รายได้ของบริษัทลดลง
โดยเฉพาะสายการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า แต่สายการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงน้ัน ยังคงเติบโตค่อนข้างมากอย่างต่อเน่ือง โดยในปีที่
ผ่านมาบริษัท มีรายได้จากการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง 540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70  เม่ือเทียบกับปี 2563 ส าหรับปี 2565 
ที่ก าลังจะมาถึงเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในเส้นทางของการฟื้นตัว บริษัทจะต้องวางแผนและก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดรับ
ต่อการฟื้นตัวดังกล่าว และยังคงยึดม่ันตามแนวทางในการรักษาคุณภาพด้วยความพยายามของทุกคนในองค์กรที่จะน าพาบริษัทไปถึง
เป้าหมายที่วางไว้

สุดท้ายน้ีดิฉัน ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และพนักงานทุกท่าน ตลอดจนคู่ค้า และลูกค้าที่ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบริษัทเสมอมา ขอให้ทุกท่านม่ันใจในแผนงานของบริษัท ในการการสร้างคุณค่า ความยั่งยืนและความม่ันคงตลอดไป

นางน  าค้าง  พึ่งทอง
ประธานกรรมการบริษัท
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2564 2563 2562
รายได้ (บาท) 649,794,670 1,654,880,090 2,133,458,468
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) (186,268,422) (329,576,749) (1,463,200,930)
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.13) (0.48) (2.35)
สินทรัพย์รวม (บาท) 1,615,437,571 1,889,641,459 2,457,263,778
หนี้สินรวม (บาท) 1,516,609,701 1,816,582,101 2,013,114,409
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท) 98,827,870 73,059,358 444,149,369
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.11 0.65
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) (10.63) (15.16) (49.75)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (216.73) (127.44) (220.89)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 15.35 24.86 4.53
อัตราการจ่ายเงินปนัผล (%) - 0.00 0.00
อัตราส่วนราคาต่อก าไร (เท่า) - 0.00 0.00

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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โครงสร้างและ
การด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท วิสัยทัศน์ Vision

ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง เพราะเราเชื่อมั่น
ว่า “คน” คือพลังส าคัญของทุกธุรกิจท่ีเราท า เป้าหมายสูงสุด
ของเรา คือท าให้ชีวิตของผู้คน มีความมั่นคงและย่ังยืน พีพี 
ไพร์ม จึงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาชีวิต
ผู้คน และสังคม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับความย่ังยืน ซึ่งเป็น
ธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนท่ีมั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูง
ในอนาคต

พันธกิจ Mission
• ธุรกิจอาหารสัตว์น้ า และอาหารสัตว์เลี้ยง เราเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

อาหารสัตว์น้ า ผสานนวัตกรรมท่ีทันสมัย ซึ่งในธุรกิจนี้ถือเป็นกลไกแรกของห่วง
โซ่อาหาร เพื่อสร้างผลผลิตส าหรับบริโภค ท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีจะท าให้ผู้คนใน
สังคม มีสุขภาพแข็งแรงอย่างย่ังยืน รวมท้ังขยายยโอกาสท าธุรกิจไปสู่การผลิต
อาหารสัตว์เลี้ยงเพ่ิมข้ึนอีกด้วย Empowering people and animals with 
innovations in food supply for sustainable life

• การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ความร้อนใต้พิภพ หรือGeothermal 
และพลังงานลม (Wind Energy)ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒน าคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรมพลังงานสะอาดจาก
ธรรมชาติ สร้างความย่ังยืนให้โลก Empowering communities with 
innovations in energy for sustainable living and environment

• การลงทุนในกลุ่มธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนสูง เติบโตเร็ว พร้อมเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ความก้าวหน้ าในธุรกิจผ่านนวัตกรรมท่ีสร้างความย่ังยืนให้ชุมชน และเศรษฐกิจ
Empowering businesses with high profit opportunity and fast 
growing for sustainable community and economy

ค่านิยม Corporate Value
• คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
• ระเบียบวินัย (Discipline) มีวินัยและยึดมั่นในหน้าท่ี มุ่งมั่นในการใฝ่หา

เรียนรู้
• การใส่ใจในคุณภาพและบริการ (Quality) ทุ่มเทในการท างานอย่างมือ

อาชีพ เ พ่ือ รักษาระดับมาตรฐาน ส ร้างความพึงพอใจแก่ผู้ ท่ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

• ความคิดริเ ร่ิม ปรับปรุงและพัฒนา ( Improvement) มุ่งสร้างสรรค์
ผลงาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานท่ี
เป็นเลิศ

• การมีส่วนร่วมในการท างาน (Engagement) การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
รู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
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TLUXE

Future

FarmFood

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เร่ิมแรกมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจน าเข้าอาหารสัตว์น้ าเพ่ือจ าหน่าย และยังด าเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด าเพ่ือจ าหน่าย ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การ
ผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเพ่ือจ าหน่าย ปัจจุบันไม่ได้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด าแล้ว ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทได้พัฒนาในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง จนในปี 2558 ได้มีการลงนามสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) เพื่อใช้ก าลังการผลิตท่ีมีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ และปลายปี
2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีเมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มทยอยรับรู้รายได้จาก
การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่กลางปี 2559

เดิมบริษัทมีโรงงานผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเพียงแห่งเดียวคือ โรงงานสมุทรสงคราม ต่อมาในปี 2542 บริษัทได้มีการขยายกิจการโดย
การเปิดโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดเพชรบุรี เร่ิมแรกได้หยุดสายการผลิตอาหารกุ้งในโรงงานสมุทรสงคราม และเปลี่ยนฐานการผลิตอาหารกุ้งมายัง
โรงงานเพชรบุรี ต่อมาในปี 2547 จึงได้หยุดสายการผลิตอาหารปลาในโรงงานสมุทรสงครามและได้เพ่ิมสายการผลิตอาหารปลาในโรงงานเพชรบุรีแทน
จึงท าให้โรงงานสมุทรสงครามไม่มีการผลิตสินค้าใดๆ และให้บริษัท ไทยลักซ์ ฟูด้ โปรดักส์ จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี ฟูด้ โปรดักส์ จ ากัด) ซึ่ง
ขณะนั้นเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งบริษัทให้เช่าพ้ืนท่ีบางส่วนผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ซึ่งปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นพีพี ฟูด้ เซอร์วิส จ ากัด ต่อมาในปี 2558 บริษัทได้มีพิธีเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ าแห่งใหม่ท่ีจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการ
ผลิตอาหารสัตว์น้ า และ อาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ
บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตามแนวยุทธศาสตร์ในการด าเนิน

ธุรกิจแบบครบวงจร FOOD-FARM-FUTURE กล่าวคือด าเนินธุรกิจหลักใน
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าและสัตว์เลี้ยง (FOOD) โดยแบ่งเป็น 2 
สายงานหลัก คือ

• สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed)  
• สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง 

(PET Food)
บริษัทบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์วิจัยส าหรับการทดสอบและ

พัฒนาอาหารสัตว์น้ า นอกจากนี้บริษัทได้ด าเนินธุรกิจใหม่ๆ ท่ีสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีและต่อเนื่องเพื่อความย่ังยืนตลอดไปในอนาคต (FUTURE) 

เมื่อปี 2542 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจอาหารแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง โดยการลงทุนเร่ิมแรก 10 % ในบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 
หรือ “ไทยลักซฟ์ูด้” (ชื่อเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็งส่งออกและอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง (Ready meal)

และในปี 2557 เพิ่มการลงทุนเป็น 97.79 % และเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด เป็น บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์
จ ากัด ต่อมาในปี 2558 มีการปรับสัดส่วนการถือหุ้น ท าให้บริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระ  ส่วนบริษัท นิปปอน แพ็ค
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ “นิปปอน” เข้าถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว  

หลังจากนั้นได้จัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  เพื่อรองรับการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร A & 
W  โดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 และบริษัท นิปปอน แพค็ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55   ต่อมาในเดือน
กรกฎาคม 2559  บริษัทเห็นว่าธุรกิจอาหารมีการแข่งขันสูงและบริษัทไม่มีความช านาญด้านนี้ บริษัทจึงจ าหน่ายเงินลงทุนท้ังหมดท่ีมีใน บริษัท เอ็นพีพี
ฟูด้ เซอร์วิส จ ากัด และบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด ให้กับบริษัท นิปปอน แพ็ค จ ากัด (มหาชน) เพื่อมุ่งมั่นต่อธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อไป
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ในปี 2552 บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ากัด (ชื่อเดิมบริษัท ไทย ดีมีเทอร์ จ ากัด หรือ “ไทยดี”) สัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 100 ด าเนินธุรกิจในลักษณะการซื้อมาจ าหน่ายไป เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่บริษัท  โดยเร่ิมจากการจ าหน่ายวัตถุดิบด้านการเกษตรท่ีใช้
ส าหรับผลิตอาหารสัตว์ให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์รายย่อยรวมถึงเกษตรกรรายย่อยท่ีไม่มีอ านาจต่อรองด้านราคากับผู้ขายวัตถุดิบ  

ปลายปี 2558 บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยการซื้อกิจการบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (PPSN) 
นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจ านวน 4 ยูนิต   ในปี 2559 บริษัทได้ซื้อกิจการบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด (SUMO) 
นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งจะด าเนินการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จ านวน 8 ยูนิต ต่อมาบริษัทได้มีการจัดโครงสร้างภายในใหม่ท าให้
บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (PPSN) มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจ านวน 3 ยูนิต โดยสามารถรับรู้รายได้แล้วจ านวน 3 ยูนิต และบริษัท ซูโม่ พาว
เวอร์ จ ากัด (SUMO) มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จ านวน 9 ยูนิต โดยสามารถรับรู้รายได้แล้วจ านวน 1 ยูนิต

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  (Setouchi)  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (M-LUXE) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โดยมีบริษัท พีพีเอสเอ็น 
จ ากัด (PPSN Company Limited หรือ “PPSN”)  ถือหุ้น บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด ร้อยละ 25 : บริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  
ถือหุ้น บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน   โดยบริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด จัดตั้งข้ึนเพื่อพัฒนา
ท่ีดินให้มีสาธารณูปโภคพร้อมน าออกจ าหน่ายให้กับนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพต่อไป ปัจจุบันได้จัดโครงสร้างการถือหุ้น
ใหม่โดยให้ บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด (Tluxe Power Company Limited หรือ “TLP”) ถือหุ้นแทนบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (PPSN) ใน
อัตราส่วนเท่าเดิม

ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนซื้อโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีด าเนินงานแล้วอีกหนึ่งแห่ง ภายใต้บริษัท 
เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จ ากัด (SNS POWER) 

และเดือนสิงหาคมได้อนุมัติการลงทุนในบริษัท Fino Binary Power Plant Limited Liability Company (FINO) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) 
ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จ านวน 2 โครงการ และในเดือนกันยายนได้เข้าอนุมัติการลงทุนใน 4 บริษัท ได้แก่ Beppu Tsurumi
Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company (BEPPU) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น), NIS Binary Power Plant Limited Liability
Company (NIS) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น), Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company (DUAL) (นิติบุคคลสัญชาติ
ญี่ปุ่น) และ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company (LENA) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงาน รวมมีโรงไฟฟ้า
ความร้อนใต้พิภพท้ังหมดจ านวน 8 โครงการ ท าให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ จ านวน 23 โครงการ สามารถรับรู้
รายได้แล้วจ านวน 15 โครงการ  

ต่อมาเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 8/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ที่ โออาซาทซึรูมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีราคาซื้อขาย
ประมาณ 320 ล้านเยน ต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท ต่อ 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้นไม่ต่ ากว่า 4,800 ล้านเยน หรือ 
1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี 28.6602 บาท ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561) ให้แก่ 
Relocation Group  ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (“ผู้ซื้อ”) โดยบริษัทพิจารณาจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการ
จ าหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า หรือโดยการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้า โดยบริษัทได้เข้าท าข้อตกลง
เบื้องต้น และรับเงินมัดจ าจ านวน 200 ล้านเยนในวันท่ี 21 มิถุนายน 2561

เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ได้โอนสิทธิ์และภาระผูกพันตามข้อตกลงเบื้องต้น 
(Memorandum of Understanding, MOU) ให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยายเวลาเป็นวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 PPSN Co., Ltd. และ Beppu Forest Power Co., Ltd.ได้ท าสัญญา โดยมีข้อตกลงว่า Beppu Forest
Power Co., Ltd. จะจ่ายเงินมัดจ างวดท่ี 2 จ านวน 400 ล้านเยน และโอนหุ้น 25% ของ Beppu Forest Power Co., Ltd. ให้กับ PPSN Co., Ltd. 
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 และ PPSN Co., Ltd. จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง (ส่วนหนึ่งใน 15 โรงข้างต้น) ให้แก่ Beppu Forest
Power Co., Ltd. ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับช าระเงิน
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เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 PPSN Co., Ltd. ได้ท าสัญญาขายทรัพย์สินโครงการไฟฟ้าจ านวน 4 โรง (ส่วนหนึ่งใน 15 โรงข้างต้นประกอบด้วย 
P-Power สองแห่งและโรงไฟฟ้า Lena – 1 สองแห่ง กับ Beppu Forest Power Co., Ltd. ในราคา 800 ล้านเยน โดยจะจ่ายช าระเงินจ านวน 400 
ล้านเยน ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากท าสัญญานี้ และอีก 400 ล้านเยน ภายใน 1 ปี หลังจากท าสัญญานี้ และท าบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการท าสัญญา
ขายทรัพย์สินโครงการไฟฟ้าจ านวน 4 โรง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2562 PPSN Co., Ltd. ได้รับเงินมัดจ าแล้วจ านวน 400 ล้านเยน จาก Beppu Forest Power Co., Ltd.
ท้ังนี้บริษัทได้รับเงินมัดจ ารวมท้ังสิ้นจ านวน 600 ล้านเยน (ประมาณ 165.56 ล้านบาท) แสดงไว้เป็นเงินมัดจ า ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 22/2562 ได้พิจารณาความคืบหน้าการขายโรงไฟฟ้าโครงการพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพท่ีประเทศญี่ปุ่นจ านวน 15 โรง สรุปเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ดังนี้

ในการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ท่ีประเทศญี่ปุ่นจ านวน 15โรง ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 โดยให้ขาย
ในราคาโรงละ 320 ล้านเยน ตามข้อตกลงเบื้องต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 และต่อมาปรากฏว่า
ทางบริษัทย่อยท่ีญี่ปุ่นไปท าสัญญาจ านวน 3 สัญญา โดยมีสาระส าคัญดังนี้

สัญญาฉบับแรกลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีสาระส าคัญคือ Beppu Forest Power Co., Ltd. จะจ่ายเงินมัดจ างวดที่ 2 จ านวน 400 ล้าน
เยน (ประมาณ 116.28 ล้านบาท) พร้อมกับจะโอนหุ้น 25% ให้กับ PPSN Co., Ltd. และทาง PPSN Co., Ltd. จะโอนกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าจ านวน 4 
โรง ให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับช าระเงิน 

สัญญาท่ีสองลงวันท่ี 5 เมษายน 2562 เป็นบันทึกข้อตกลงท่ี Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. ตกลงกันว่า Beppu
Forest Power Co., Ltd. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าหากว่า สัญญาถ่ายโอนทรัพย์สิน (สัญญาท่ี 3) ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

สัญญาท่ีสามลงวันท่ี 5 เมษายน 2562 มีคู่สัญญา 4 ฝ่าย คือ Beppu Forest Power Co., Ltd., PPSN Co., Ltd., Lena Power Station
No.1 LLC. และบริษัท ซึ่งตัวสัญญานี้ได้ลงนามโดย Beppu Forest Power Co., Ltd. กับ PPSN Co., Ltd. เท่านั้น ซึ่งกล่าวถึงการซื้อขายโรงไฟฟ้าใน
ราคาโรงละ 200 ล้านเยน กรรมสิทธิ์ PPSN Co., Ltd. จ านวน 2 โรง และ Lena Power Station No.1 LLC. จ านวน 2 โรง รวมท้ังสิ้นเป็นจ านวน 4
โรง มูลค่ารวม 800 ล้านเยน และไม่ได้กล่าวถึงการโอนหุ้นจ านวน 25% ซึ่งขัดกับสัญญาฉบับแรก

ท้ังนี้บริษัทได้ปรึกษากับท่ีปรึกษากฎหมายท่ีประเทศญี่ปุ่น ในกรณีของสัญญาท่ีสาม นั้นจะมีผลผูกพันกับบริษัทหรือไม่ ซึ่งท่ีปรึกษากฎหมายได้
มี Legal Opinion โดยให้ข้อสรุปมาดังนี้

1. กรณี Lena Power Station No.1 LLC. ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า Lena Power Station No.1 LLC. ไม่ได้มอบฉันทะให้ทาง PPSN Co., 
Ltd. ลงนามกระท าสัญญาแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผูกพันกับ Lena Power Station No.1 LLC.

2. กรณีบริษัทพิสูจน์ได้ว่า บริษัทไม่ได้มอบฉันทะให้ทาง PPSN Co., Ltd. ลงนามกระท าสัญญาแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผูกพันบริษัท
PPSN Co., Ltd.โดยอดีตกรรมการ (นางโยโกะ กันโดะ) ในขณะนั้น แจ้งมาว่าในส่วนตัวนั้นไม่ได้ลงนามเอง แต่ทางอดีตกรรมการ (ทาคาชิ นิชิ

ดะ) ลงนามแทน โดยทางท่ีปรึกษากฎหมายญี่ปุ่นแจ้งว่า ตามกฎหมายญี่ปุ่นกรณีนี้ถือเป็นเร่ือง True Intention คือเร่ืองเจตนาท่ีแท้จริงในการท า
สัญญา หากขัดกับเจตนาของผู้ลงนาม สัญญานี้จะเป็นโมฆะ ซึ่งถ้าพิสูจน์ได้ว่าอดีตกรรมการท่านท่ี 2 ไม่ได้ลงนามในสัญญานี้แต่เป็นอดีตกรรมการท่าน
ท่ี 1 ลงนามแทน สัญญานี้ก็จะไม่ผูกพัน PPSN Co., Ltd. เช่นกัน

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 มีมติให้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ Beppu Forest Power Co., 
Ltd. ช าระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,200 ล้านเยน ให้แก่บริษัทภายในวันท่ี 31 มกราคม 2563 หาก Beppu Forest Power Co., Ltd. เพิกเฉยไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ ให้บริษัทใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและยึดเงินมัดจ าท้ังจ านวน 600 ล้านเยน (หรือประมาณ 176 ล้านบาท) พร้อมท้ังให้รีบเร่งหา
ผู้สนใจลงทุนรายอื่นต่อไป พร้อมท้ังเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และรับทราบการท าสัญญาโดยพลการของบริษัทย่อยท่ีประเทศญี่ปุ่น

ต่อมาเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จัดส่งหนังสือตามมติท่ีประชุมให้กับ Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยสรุปดังนี้
บริษัทยืนยันท่ีจะขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 320 ล้านเยน ไม่ยอมรับสัญญาท่ีทาง Beppu Forest Power Co., Ltd. ได้จัดท าข้ึนมาใน

ภายหลังที่จะซื้อโรงไฟฟ้า 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ล้านเยน และขอให้ทาง Beppu Forest Power Co., Ltd. ช าระเงินท่ีเหลือตาม ข้อตกลงเบื้องต้น 
(Memorandum of Understanding, MOU) จ านวน 4,200 ล้านเยน ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2563 มิฉะนั้นบริษัทจะยกเลิกสัญญาและยึดเงินมัด
จ าต่อไป
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ต่อมาเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 และวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าว่าผู้ซื้อไฟฟ้าได้มี
หนังสือแจ้งต่อบริษัทย่อยว่าผู้ซื้อไฟฟ้าได้น าเงินค่าไฟฟ้าท่ีต้องจ่ายให้แก่บริษัทย่อยในปี 2563 ของโรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง ประกอบด้วย P-Power สอง
แห่งและโรงไฟฟ้า Lena – 1 สองแห่ง ท่ีบริษัทต้องได้รับเงินจากรายได้การขายไฟฟ้า จ านวน 11,383,944 เยน และ 16,599,528 เยน ตามล าดับ ไป
วางไว้ท่ีส านักงานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะ (Oita Legal Affairs Bureau) เนื่องจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึ่งได้เข้าท าข้อตกลงจะซื้อ
โรงไฟฟ้า 15 โรงจากกลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้า ได้ขอให้ผู้ซื้อไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ซื้อไฟฟ้าจึงมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินค่าไฟฟ้า ดังนั้น ผู้ซื้อไฟฟ้า จึงได้น าเงินค่าไฟฟ้า ส าหรับงวดเดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม 2563 ท่ีจะครบก าหนดช าระใน
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ไปวางไว้ท่ีส านักงานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะ (P-Power และ Lena ได้หยุดการผลิตไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม 
2563 และเดือนมิถุนายน 2563 ตามล าดับ)

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2363 มีมติรับทราบความคืบหน้าการขายโรงไฟฟ้าจ านวน 15 
โครงการ ปัจจุบัน Beppu Forest Power Co., Ltd. ยังไม่ได้ช าระเงินส่วนที่เหลือให้กับบริษัท ดังนั้นฝ่ายบริหารจะด าเนินการยึดเงินมัดจ าจ านวน 600 
ล้านเยน โดยจะด าเนินการปรึกษากับท่ีปรึกษากฎหมาย

เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับหนังสือจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึ่งเป็นคู่สัญญาท่ีจะเข้าซื้อโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพของ PPSN Co., Ltd. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. อ้างอิงสัญญาฉบับที่ 2 ท่ีลงวันท่ี 5 เมษายน 2562 โดยเนื้อหา
ของสัญญาฉบับนี้จะท าการขายโรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ล้านเยน รวม 800 ล้านเยน โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะ
จ่ายเงิน 400 ล้านเยน ภายใน 2 สัปดาห์ และท่ีเหลืออีก 400 ล้านเยน จ่ายภายใน 1 ปี ท้ังนี้ โรงไฟฟ้า 4 โรงเป็นของ PPSN Co., Ltd. 2 โรง และอีก 2 
โรงเป็นของ Lena Power Station No.1 LLC. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะแจ้งยกเลิกการซื้อโรงไฟฟ้าจ านวน 2 โรงของ Lena Power 
Station No.1 LLC. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท

และในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับ “หมายเรียกให้มารายงานตัวในวันแถลงทางวาจาคร้ังที่ 1 และจดหมายทวงถาม
หนังสือตอบกลับ” จาก Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยเรียกร้องให้ PPSN Co., Ltd. จ่ายช าระเงินให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. 
เป็นเงิน 40,540,542 เยน พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยนับต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายช าระเสร็จและ
ช าระค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ท้ังนี้ “หมายเรียกให้มารายงานตัวในวันแถลงทางวาจาคร้ังที่ 1 และจดหมายทวงถามหนังสือตอบกลับ” ก าหนดให้ 
PPSN Co., Ltd. ย่ืนค าให้การในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับค าสั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราว จากศาลแขวงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น จ านวน 2 ฉบับ โดยสาระ
สาคัญของค าสั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราวสามารถสรุปได้ดังนี้

1.ค าสั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราว ฉบับท่ี 1 ศาลมีค าสั่งอายัดท่ีดิน PPSN Co., Ltd. จ านวน 2 แปลง ซึ่งเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้า จ านวน 1 โรงไฟฟ้า 
(โรงไฟฟ้า ยูนิต B) เป็นการชั่วคราวโดยก าหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. วางประกัน 300,000 เยน ท้ังนี้ หาก PPSN Co., Ltd. สามารถ
วางเงินหลักประกันจ านวน 1,404,131 เยน PPSN Co., Ltd. สามารถขอระงับค าสั่ง หรือถอนค าสั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราวได้

2.ค าสั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราว ฉบับท่ี 2 ศาลมีค าสั่งอายัดรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้ายูนิต B ตั้งแต่วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึง 
16 กรกฎาคม 2564 เป็นการชั่วคราวโดยก าหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. วางประกัน 7,900,000 เยน ท้ังนี้ หาก PPSN Co., Ltd. 
สามารถวางเงินหลักประกันจ านวน 39,433,306 เยน PPSN Co., Ltd. สามารถขอระงับค าสั่งนี้ หรือถอนค าสั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราวได้

ท้ังนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ทนายความท่ีรับผิดชอบคดี ย่ืนค าร้องคัดค้านค าสั่งอายัดท้ัง 2 ฉบับ ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในไตรมาส 1 ปี 2564

เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PPSN Co., Ltd. ได้ไปรายงานตัวโดยเป็นการแถลงด้วยวาจาคร้ังท่ี 1 
PPSN Co., Ltd. ได้ด าเนินการแต่งต้ังทนายความในวันดังกล่าว และ PPSN Co., Ltd. ได้ด าเนินการชี้แจงข้อมูลต่อศาลแล้วในวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 
และ 5 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. ได้รายงานตัวต่อศาลตามเวลาท่ีก าหนด โดย Beppu
Forest Power Co., Ltd. ได้แถลงต่อศาลว่า Beppu Forest Power Co., Ltd. จะขอให้การเพิ่มเติมอีก ศาลจึงได้ก าหนดให้ Beppu Forest Power 
Co., Ltd. ย่ืนค าโต้แย้งค าให้การ ภายในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยก าหนดวันนัดพิจารณาคดีคร้ังที่ 4 ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564
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เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 PPSN Co., Ltd. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. ได้ให้การต่อศาลและด าเนินการชี้แจงข้อมูลต่อศาล
แล้ว โดยก าหนดวันนัดพิจารณาคดีคร้ังที่ 5 ในวันท่ี 13 เมษายน 2564

นอกจากนั้นในการประชุมคร้ังที่ 8/2561 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 นี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท (หรือบริษัทย่อยของบริษัท) 
เข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จ ากัด (“ริช พาร์ทเนอร์ส”) บริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (หรือบริษัท
ย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้โครงการชื่อ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศ
เวียดนาม ซึ่งพัฒนาภายใต้บริษัทเจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ จ ากัด บริษัท ท่ีจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมาย ของประเทศ
เวียดนามและ เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อ P PRIME SINGAPORE PTE. LTD. ซึ่ง
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว เพื่อเข้าท าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ กับบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส ในประเทศสิงคโปร์ 
เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ได้จ่ายช าระเงินมัดจ าจ านวน 210 ล้านเยน และจะช าระเงินส่วนที่เหลือท้ังหมดเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามท่ีระบุไว้
ในสัญญาร่วมทุน ส าเร็จครบถ้วน

ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 15/2562 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 มีมติให้บริษัทออกหนังสือยกเลิกการลงทุนดังกล่าว และ
ขอรับเงินมัดจ าคืน เนื่องจากการพัฒนาโครงการมีความล่าช้าเกินกว่าท่ีได้ตกลงกัน ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการดังกล่าวสูงข้ึน เมื่อวันท่ี 
1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวคืนจ านวน 171 ล้านเยน จากบริษัท ริชพาร์ทเนอร์ส จ ากัด

เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวคืนอีกเป็นจ านวน 5 ล้านเยน (เทียบเท่า 1.48 ล้านบาท) คืนจากบริษัท ริช 
พาร์ทเนอร์ส จ ากัด

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามอย่างใกล้ชิด และจะด าเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกช าระเงินคืน
บริษัทได้เร่ิมลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอโมริ ตั้งแต่ปี 2560 โดยการจัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศญี่ปุ่นรวมท้ังสิ้น 7 ยูนิต 

มูลค่า 232 ล้านเยน ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานลม จ านวน 7 ยูนิต สามารถรับรู้รายได้จากการขายแล้วต้ังแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ท้ังนี้รายได้จากการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่ได้รับรู้ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ ในโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าว

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทส่งหนังสือทวงถามไปยัง Aura Green Energy Co., Ltd. ซึ่งเป็น
นิติบุคคลร่วมลงทุน (Joint Venture) กับ PPSN Co., Ltd. แต่ Aura Green Energy Co., Ltd. ได้แจ้งว่าได้ส่งมอบโรงไฟฟ้าให้แล้ว ซึ่งขัดแย้งกับ
ข้อเท็จจริง ปัจจุบันบริษัทได้มอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายศึกษาแนวทางด าเนินการเพ่ือติดตามให้ Aura Green Energy Co., Ltd. ซึ่งเป็นคู่สัญญาส่ง
มอบโรงไฟฟ้า 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ท้ังนี้ให้บริษัท จัดตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ(บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด) เพื่อรับโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ าและสัตว์เลี้ยง โดยการรับโอนกิจการ
บางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งได้แก่ กิจการผลิตอาหารสัตว์น้ า ได้แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ง และอาหารปลา และการผลิตอาหารสัตว์
เลี้ยง (FOOD) ทรัพย์สินและหนี้สินท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องและท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริมการลงทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวท้ังหมด โดยได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2561 จ านวน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ10 บาท) โดยบริษัท ถือหุ้นจ านวน 99,997 หุ้น 
หรือร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2562 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 ของบริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด มีมติอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของการรับโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ าจากบริษัท พีพี ไพร์ ม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน หนี้สิน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ และพนักงานท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 (วันโอนกิจการ) 
โดยก าหนดมูลค่าการโอนกิจการตามมูลค่าบัญชี ( Book Value ) ตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 22/2562 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 ได้มีมติรับทราบความคืบหน้าการโอนกิจการบางส่วนว่า บริษัท
ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีท่ีจะได้รับยกเว้นจากการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท พบว่าไม่ได้ ปฎิบัติตามระเบียบเกณฑ์ในการย่ืนขอ
ยกเว้นภาษีในการโอนกิจการบางส่วน 
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ท้ังนี้ ทางกรมสรรพากรได้มีข้อสรุปให้กับทางบริษัท คือบริษัทไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ส าหรับอสังหาริมทรัพย์) และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ส าหรับอสังหาริมทรัพย์) โดยเหตุผลคือ สินทรัพย์รวมของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด น้อยกว่า สินทรัพย์ท่ีรับ
โอนมาจาก บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) โดยทางกรมสรรพากรได้เสนอแนวทางเลือกในการแก้ปัญหาส าหรับการโอนกิจการของบริษัท 2 
ทางเลือก ดังนี้

1) ให้ยกเลิกรายการ หรือกลับรายการโอนกิจการท้ังหมด โดยถือเสมือนว่าไม่ได้มีการท าธุรกรรมนี้เกิดข้ึน แต่กรณีนี้จะติดปัญหาซึ่งบริษัทได้
เอาหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไปจ าน าไว้กับการออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2562 

2) ไม่ใหส้ิทธิประโยชน์ และถือว่าเป็นการขายทรัพย์สินโอนสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ (ไม่โอนท่ีดิน) ของท้ังโรงงานท่ีเพชรบุรี และสงขลา 
เช่น เคร่ืองจักร วัตถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป ซึ่งไม่เสียภาษีในการโอน แต่จะเสีย Vat7% และจะมีเบี้ยปรับ 2 เท่า และเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน รวม
มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบริษัทต้องจ่ายช าระท้ังสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทได้บันทึกค่าเบ้ียปรับเงินเพิ่มจ านวน 25 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2562 
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติท่ีส าคัญดังนี้

1. จากการท่ีบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีในการโอนกิจการของกรมสรรพากร จึงไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ ) และภาษีมูลค่าเพ่ิม (ส าหรับอสังหาริมทรัพย์) บริษัทจะต้องเสียภาษีซึ่งจะมี 2 แนวทางที่ขอให้พิจารณาคือ

1) ให้กรมสรรพากรท าจดหมายแจ้งบริษัทว่าไม่ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งกรณีนี้สรรพากรจะพิจารณาลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มให้บริษัท
ประมาณ 50% ของภาษีที่ต้องเสีย

2) หากบริษัทท าจดหมายยินยอมขอถอนค าขอโอนกิจการ บริษัทจะได้ลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 100% ของภาษีท่ีต้องเสีย
2. มีมติยังไม่ถอนค าขอโอนกิจการเพ่ือขอยกเว้นภาษีในการโอนกิจการ

บริษัทได้ด าเนินการหารือกับศูนย์บริหารธุรกิจภาษีขนาดใหญ่กรมสรรพากรพบว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ในการย่ืนขอยกเว้นภาษีในการ
โอนกิจการบางส่วน ส่งผลให้บริษัทต้องจ่ายช าระภาษีจากการโอนกิจการบางส่วนนั้น ต่อมาเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ด าเนินการจ่ายช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและเบี้ยปรับเงินเพิ่ม เฉพาะการโอนทรัพย์สินท่ีเป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น เคร่ืองจักร วัตถุดิบ และทรัพย์สินอื่น ๆ ท่ี ใช้ในการประกอบ
กิจการผลิตเพ่ือการส่งออกเท่านั้น จ านวน 5,454,548.81 บาท ประกอบด้วย

1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินท่ีโอน คิดเป็นภาษีท่ีต้องช าระจ านวน 3,295,799.89 บาท
2. เบี้ยปรับลดให้ 80% คงเหลือเบี้ยปรับท่ีต้องช าระจ านวน 1,318,319.95 บาท
3. เงินเพิ่มท่ีต้องช าระจ านวน 840,428.97 บาท

การท่ีบริษัทยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทจึงยังไม่มีภาระท่ีต้องรับผิดชอบในภาษี ณ เวลาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  อัน
ได้แก่ ภาษีในการโอน ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งประมาณการภาษีท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระแล้ว จ านวน 23,584,405.83 
บาท ในงบการเงิน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทโอนให้กับบริษัทย่อยบางรายการยังไม่สามารถท าการโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมี
ความสามารถในการสั่งการการใช้งาน และการได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวจากการใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติของบริษัทย่อยแล้ว

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ
1. จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) ระหว่างวันท่ี 21-25 มิถุนายน 2564 จ านวน 1,376,132,952 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10

บาท โดยบริษัทได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการท่ีมีผู้มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจ านวน 1,376,132,952 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 137,613,295.20 บาท 
โดยหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว บริษัทได้รับเงินสุทธิจ านวน 136,182,689.77 บาท รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (บาท) ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 101,707,210.32 มิถุนายน – ธันวาคม 2564
เพื่อใช้ช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท 34,475,479.45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
รวมเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย 136,182,689.77
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2. จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance 
Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) จ านวน 100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,000
บาท บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนท้ังสิ้นจ านวน 100,000,000 บาท โดยหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
แล้ว บริษัทได้รับเงินสุทธิจ านวน 97,428,240.00 บาท รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (บาท) ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 21,350,601.51 ธันวาคม 2564
เพื่อใช้ช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท 3,246,164.38 ธันวาคม 2564
รวมเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย 24,596,765.89
คงเหลือ 72,831,474.11

ท้ังนี้ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานธุรกิจอาหารสัตว์น้ า บริษัทได้พัฒนากระบวนการการผลิตสินค้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้
1. การรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการ  ISO 9001:2015 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015   จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเิคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด
3. การรับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ Good Manufacturing Practice (GMP)  จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. การรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) จากกรมปศุสัตว์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. การรับรองระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร Q Mark 
6. การรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเป็นการรับรอง

มาตรฐานสากลซึ่งประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
7. ได้รับรองมาตรฐานการผลิตท่ีดีปลอดภัยและสอดคล้องต่อหลักศาสนาอิสลาม (HALAL) ณ โรงงานสงขลา จากส านักกรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทย 
8. ระบบการจัดการพลังงาน Energy management system ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.)
9. ได้การรับรองมาตรฐานและแนวปฏิบัติของการปฏิบัติท่ีดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า Best Aquaculture Practices Certification (BAP)  ของ

โรงงานผลิตอาหารกุ้ง จาก  ACC หรือ Aquaculture Certification Council, Inc คือ องค์กรอิสระของประเทศ สหรัฐอเมริกา

บริษัทนับเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ ารายแรกที่มีระบบ GMP และ HACCP ก่อนท่ีรัฐบาลจะประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งอาหารปลอดภัย 
จึงนับได้ว่าบริษัทเป็นหนึ่งในผู้น าทางด้านธุรกิจอาหารเลี้ยงสัตว์น้ าของไทย

ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ
2530 ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน เพื่อประกอบธุรกิจการน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง จากประเทศไต้หวัน และ

ด าเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด า
2532 สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ าและโรงงานแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็งท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม
2533 เร่ิมด าเนินการผลิตอาหารกุ้งเพื่อขายภายในประเทศและผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก โดยการลดการ

น าเข้าอาหารสัตว์น้ า
2536 เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาข้ึน และได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีประจ าปี 2536 สาขาประเภทธุรกิจส่งออก

สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
2537 ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

ท่ัวไป  และในเดือนกันยายน ได้รับอนุญาตให้น าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ
2541 บริษัท ได้ระงับการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในประเทศ
2542 เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ าแห่งใหม่ท่ีจังหวัดเพชรบุรี และย้ายฐานการผลิตอาหารกุ้งท้ังหมดไปยังโรงงานใหม่ 

และมีการลงทุนโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายอาหารแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง เพื่อจัดจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

2544 บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9002 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ
โดยเป็นโรงงานผลิตและจ าหน่ายอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9002 

2546 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2000 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ
โรงงานอาหารกุ้งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็น
โรงงานผลิตอาหารกุ้งแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองท้ัง 2 ระบบ และยังได้รับการรับรองเคร่ืองหมาย 
Q Mark จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย

2547 ขยายก าลังการผลิตอาหารปลา โดยสร้างโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ในพื้นท่ีโรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเพิ่ม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด อีกร้อยละ 11.43   บริษัท จึงถือหุ้นใน บริษัท เอส 
เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด เป็นร้อยละ 21.43

2548 ด าเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท และ
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัท

2550 โรงงานอาหารปลาแห่งใหม่ในพ้ืนท่ีโรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ 
HACCP จากกรมปศุสัตว์ จึงท าให้บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสมบูรณ์ทั้งระบบ 

2551 หยุดการผลิตอาหารปลาในเขตโรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อย้ายฐานการผลิตมาโรงงานเพชรบุรี
2552 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 และบริษัทได้ท าการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์

บริษัทใหม่ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่แสดงถึงก้าวต่อก้าวสู่ความส าเร็จสูงสุด ใส่ใจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

2554  ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง
จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อรองรับการออก Taiwan
Depositary Receipts : TDRs

 เร่ิมประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานยอดเย่ียม (Best Company Performance

Awards) และผู้บริหารสูงสุดยังได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น เพื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเย่ียม 
(CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดข้ึนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 มีการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด  จ ากัด อีกร้อยละ 74.97  บริษัท จึงถือ
หุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด เป็นร้อยละ 96.43  จึงได้เปลี่ยนสถานะของบริษัทดังกล่าวจาก
บริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย

2555 บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) )  จากสถาบัน  ยูไนเต็ด รีจีสตร้า 
ออฟ ซีสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ
2556  ลงทุนในบริษัท ไทยดีมีเทอร์ จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อจ าหน่ายวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

 เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นหน่วยงานในการวิจัยและพัฒนา
อาหารและสายพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

2557  มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด  เป็นร้อยละ 97.79 และด าเนินการ
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ ากัด) 

 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005  จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยมีขอบข่ายของการ
รับรองโปรตีนและไขมัน เพื่อสร้างความเชื่อถือในผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการของบริษัท

2558  แต่งตั้งพลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง เข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท
 ในเดือนกรกฎาคมได้เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ท่ีจังหวัดสงขลา
 ในเดือนสิงหาคมได้ลงนามสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด 

(มหาชน) 
 แต่งต้ังนายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ เข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 ปรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไทยลักซ์ ฟูด้ โปรดักส์ จ ากัด (ปัจจุบันคือ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จ ากัด)  

เป็นบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 และ บริษัท นิปปอน แพค็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45 ของ
ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว

 จัดต้ังบริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการธุรกิจ
ร้านอาหาร A&W  โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว

 ปลายเดือนธันวาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงการพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2559

2559  เดือนกุมภาพันธ์บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด (มหาชน) (“ACAP”) มูลค่า
เงินลงทุนรวมท้ังสิ้นจ านวนไม่เกิน 280 ล้านบาท   และบริษัทท าสัญญาจองพื้นท่ีเพื่อเช่าพื้นท่ีในโครงการพี
เพิล พาร์ค อ่อนนุช ซึ่งเป็นอาคารโฮมออฟฟิศ จ านวน 8 ห้องมีก าหนดระยะเช่า 18 ปีเพื่อต่อยอดธุรกิจ
อาหารสัตว์เลี้ยง ให้เป็น PET CENTER หรือ ศูนย์บริการด้านสัตว์เลี้ยงครบวงจรส าหรับคนรักสัตว์ (ปัจจุบัน
โครงการพีเพิลพาร์ค อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยบริษัทจะเร่ิมจ่ายค่าเช่าเมื่อเข้าครอบครองพื้นท่ีเช่า)

 เดือนกุมภาพันธ์ จัดต้ังบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด นิติบุคคลสัญชาติไทย บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียน  ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท

 เดือนเมษายน จัดต้ังบริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จ ากัด นิติบุคคลสัญชาติเมอร์ริเชียส ทุนจดทะเบียน 10,000 
ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท ทีลักซพ์าวเวอร์ จ ากัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ จัดตั้งบริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง
จ ากัด นิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัททีลักซ์ อินเวสเมนต์ จ ากัด 
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 เพ่ือรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ  

 เดือนพฤษภาคม บริษัทซื้อกิจการ (โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 4 ยูนิต) จากบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด 
(PPSN) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น 

 เดือนมิถุนายน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพของ PPSN จ านวน 2 ยูนิต สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์(COD) และ บริษัทได้ซื้อกิจการจากบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด (SUMO) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่ง
จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจ านวน 8 ยูนิต   และบริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) ร่วมกับ บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน)      
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2559  เดือนกรกฎาคม  บริษัทจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นท้ังหมดในบริษัทไทยลักซฟ์ูด้ โปรดักส์ จ ากัด และในบริษัท เอ็นพีพี 

ฟูด้ อินคอปอเรชั่น จ ากัด ให้แก่ บริษัทนปิปอน  แพ็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 เดือนสิงหาคมบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ บริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  (Setouchi) 

ผ่านบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (PPSN) โดยการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (M-
LUXE) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น โดยมี บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (PPSN) ถือหุ้นบริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี
จ ากัด (M-LUXE) ร้อยละ 25 : บริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  ถือหุ้นบริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี
จ ากัด (M-LUXE ) ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน        

 ปลายปี บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (PPSN)  ได้จัดตั้งบริษัท โอโตเมยามา จ ากัด (ซึ่งถือหุ้น 100% โดย บริษัท 
พีพีเอสเอ็น จ ากัด ) ส่วน บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด จัดต้ังบริษัท เอส พาวเวอร์ จ ากัด และ บริษัท เอสเอ็น
เอส พาวเวอร์ จ ากัด (ซึ่งถือหุ้น 100% โดยบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด) เพื่อด าเนินการขอใบอนุญาตและ
บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าท่ีมีอยู่ 

2560  เดือนมกราคม คุณอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ
 เดือนมีนาคม บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ณ เมืองเปบปุ จังหวัดโออิตะ 

ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 โครงการ ภายใต้บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จ ากัด (SNS POWER)
 เดือนกุมภาพันธ์ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 5 

โครงการ 
 เดือนมีนาคม ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 

โครงการ 
 เดือนเมษายน มีมติแต่งตั้ง ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ และพันต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการ
 เดือนพฤษภาคม ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงด ารง

ต าแหน่งกรรมการและด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งพันต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เข้าด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน

 เดือนกรกฎาคม คุณภัทชรดา ศรีอินทราวานิช ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงินและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักเลขานุการบริษัทแทน และได้แต่งตั้งคุณสุวิทย์ วรรณะศิริสุข เข้า
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงินแทน 

 เดือนกรกฎาคม ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 260.5 ล้านบาท
 เดือนสิงหาคม คุณกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ลาออกจากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร , กรรมการบริษัท, 

กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทย่อยท้ังหมด โดยแต่งตั้งพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ รักษาการประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารแทน และแต่งต้ังคุณสุวิทย์ วรรณะศิริสุข เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
และกรรมการบริษัทย่อยท้ังหมดแทนคุณกิติพัฒน์ ชลวุฒิ

 เดือนสิงหาคม บริษัทเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอ านาจควบคุมบริษัท Fino Binary Power Plant
Limited Liability Company (FINO) (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้
พิภพ  จ านวน 2 โครงการ  

 เดือนกันยายนบริษัทเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นและมีอ านาจควบคุมบริษัท 4 บริษัท ดังนี้
- 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 
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2560  เดือนกันยายน พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ลาออกจากต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท แต่ยังคงด ารง

ต าแหน่งกรรมการ โดยแต่งตั้งดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ เข้าด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท
แทน และแต่งตั้งพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ เข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

 เดือนตุลาคม ลงทุนเข้าซื้อบริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (P Green Energy Co.,Ltd.) (ซึ่งเป็นบริษัท
สัญชาติญี่ปุ่นและจัดต้ังข้ึนในประเทศญี่ปุ่น)

 เดือนพฤศจิกายน ได้ช าระคืนหุ้นกู้ จ านวนท้ังสิ้น 500 ล้านบาท(ไม่รวมดอกเบี้ย)  (อ้างถึงเมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 
59 ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 500 ล้านบาท)

 เดือนธันวาคม ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ณ เมืองเปบปุ จังหวัด
โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น อีกจ านวน 9 โครงการ 

2561  เดือนมกราคม ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ณ เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น  จ านวน 
20 โครงการ

 เดือนมีนาคม จัดต้ัง บริษัท ออริจิน จ ากัด โดยบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นในอัตราร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพื่อจัดโครงสร้างทางภาษีส าหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

 เดือนพฤษภาคม 
- ได้มีมติอนุมัติจ าหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จ านวน 15 โครงการ
- ร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีประเทศเวียดนาม กับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ จ ากัด ภายใต้

โครงการชื่อ “ โครงการริเวอร์ไซด์ ”
- ได้ช าระคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยจ านวน 386.2 ล้านบาท

 เดือนมิถุนายน คุณพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ลาออกจากต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท , ประธาน
คณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการลงทุน และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยแต่งตั้งพลเอกเชาว
ฤทธิ์ ประภาจิตร์ เข้าด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท , ประธานคณะกรรมการการลงทุน แทน

 เดือนกรกฎาคม 
- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้โอนกิจการบางส่วน (Partial Business Tranfer : PBT) ด้านธุรกิจผลิตอาหาร

สัตว์ไปบริษัทย่อยท่ีจะจัดต้ังข้ึนใหม่ (ชื่อบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด)
- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 4 ต่อ 1  จ านวนไม่เกิน 140,762,672 บาท
- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติออกและเสนอขายและจัดสรร หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ 
ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 980,000,000 บาท

- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เหลือ 563,050,687.-บาท
- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 843,813,359.-บาท

 เดือนสิงหาคม คุณณสุ จันทร์สม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (ร่วม), กรรมการลงทุน

 เดือนกันยายน 
- คุณสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร, กรรมการบริษัทย่อย

ท้ังหมดและผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน  โดยแต่งตั้งคุณณสุ จันทร์สม เข้าด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน แทน
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2561  เดือนกันยายน 

- เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนใหม่เป็น บริษัท พีพี 
ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) , แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ , แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) 
และตราประทับของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

- จัดต้ัง บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด นิติบุคคลสัญชาติไทย โดยบริษัทถือหุ้นใน
อัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนของบริษัท

2562  เดือนมกราคม
- คุณณสุ  จันทร์สม ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน , กรรมการบริษัท , 

กรรมการบริหารและกรรมการ  บริษัทย่อยท้ังหมดและผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน 
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 207.6 ล้านบาท

 เดือนมิถุนายน
- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ

หุ้นในอัตรา 2 ต่อ 1  จ านวนไม่เกิน 281,525,344 บาท
- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 4 ให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 3 ต่อ 1  จ านวนไม่เกิน 281,525,344 บาท
- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เหลือ 563,050,687.-บาท
- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 1,126,101,375.-บาท

 เดือนกรกฎาคม
- คุณสุธี ตันติวณิชชานนท์ เข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน , กรรมการบริษัท, 

กรรมการบริหาร,   
- คุณสุธี ตันติวณิชชานนท์ ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน ,กรรมการบริษัท, 

กรรมการบริหาร,   
- ได้มีมติอนุมัติยกเลิกลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีประเทศเวียดนาม กับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ 

จ ากัด ในโครงการชื่อ “ โครงการริเวอร์ไซด์ ” 
- ได้มีมติอนุมัติให้ต้ังคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 เดือนสิงหาคม
- ได้ช าระคืนหุ้นกู้จ านวน 134 ล้านบาท
- พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งคุณปริน 

ชนันทรานนท์ เข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทน
- พลเอกเชาวฤทธิ์  ประภาจิต ร์  ลาออกจากต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท ,  ประธาน

กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยแต่งตั้งคุณวรุณ อัตถากร เข้าด ารงต าแหน่ง แทน
- คุณนที ชวนสนิท ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งคุณบุญจริง ชลวิโรจน์ เข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน
- คุณธีระ กติิจารุรัตน์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
- คุณประวีณ ดีขจรเดช เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร, ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน และ

กรรมการในบริษัทย่อย
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ
2562  เดือนกันยายน

- ได้มีมติยกเลิกคณะกรรมการการลงทุน
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น Tluxe198A ในวันท่ี 2 กันยายน 2562 เพื่อแก้ไขข้อก าหนดสิทธิให้ขยาย

ระยะเวลาครบก าหนดหุ้นกู้จากเดิมท่ีครบก าหนด 2 สิงหาคม 2562 เป็นครบก าหนด 2 กรกฎาคม 2563
 เดือนพฤศจิกายน

- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น Tluxe205A ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแก้ไขข้อก าหนดสิทธิให้ในการน า
หุ้น Tluxe Power เข้าเป็นหลักประกันเพิ่มเติม

 เดือนธันวาคม
- ได้มีมติอนุมัติปิดบริษัทย่อย P Prime Singapore PTE. LTD. (บริษัทย่อยท่ีประเทศสิงคโปร์)

2563  เดือนกุมภาพันธ์
- คุณน้ าค้าง พึ่งทอง เข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- ได้มีมติอนุมัติให้ต้ังคณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น TLUXE205A ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแก้ไขข้อก าหนดสิทธิให้ขยาย

ระยะเวลาครบก าหนดหุ้นกู้จากเดิมท่ีครบก าหนด 8 พฤษภาคม 2563 เป็นครบก าหนด 8 พฤษภาคม 
2564 โดยไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนจ านวน 15% (30 ล้านบาท) และไถ่ถอนหุ้นของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) จ านวน 18,900,200 หุ้น เพื่อขายและช าระหนี้หุ้นกู้ทั้งจ านวน และแก้ไข
ข้อก าหนดสิทธิโดยขอยกเว้นเงื่อนไขการด ารงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน

- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น TLUXE198A ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแก้ไขข้อก าหนดสิทธิให้ขยาย
ระยะเวลาครบก าหนดหุ้นกู้จากเดิมท่ีครบก าหนด 2 กรกฎาคม 2563 เป็นครบก าหนด 2 กรกฎาคม 
2564 โดยไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนจ านวน 20% (63.9 ล้านบาท)

- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PPPM213A ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อแก้ไขข้อก าหนดสิทธิการด ารง
สัดส่วนหนี้สินต่อทุนจากเดิม 3:1 เป็น 7:1

 เดือนมีนาคม
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น TLUXE198A ในวันท่ี 24 มีนาคม 2563 เพื่อแก้ไขข้อก าหนดสิทธิการด ารง

สัดส่วนหนี้สินต่อทุนจากเดิม 3:1 เป็น 7:1
 เดือนมิถุนายน

- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เหลือ 916,901,123.-บาท
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น TLUXE205A ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 เพื่อไถ่ถอนท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ

ท่ีดินเปล่า ท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม และหุ้นบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด ออกจากการเป็นหลักประกัน
และน าเคร่ืองจักรท่ีจังหวัดสงขลา มาเป็นหลักประกันแทน

 เดือนกรกฎาคม
- คุณวรุณ อัตถากร ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และกรรมการในบริษัทย่อยท้ังหมด 
- คุณบุญจริง ชลวิโรจน์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร, 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, กรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ และกรรมการบริษัทย่อย
- พลโทกฤษณะ วโรภาษ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
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2564  เดือนมกราคม

- ได้มีมติอนุมัติปิดบริษัทย่อย Wind Power A Co.,Ltd. (บริษัทย่อยท่ีประเทศฮ่องกง)
 เดือนกุมภาพันธ์

- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น TLUXE213A ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือแก้ไขข้อก าหนดสิทธิให้ขยาย
ระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมท่ีครบก าหนด 18 มีนาคม 2564 เป็นครบก าหนด 18 มีนาคม 
2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน โดยช าระทุกวันท่ี 21 มีนาคม และวันท่ี 21 
กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นอัตราร้อยละ 8.59 ต่อปี 
และแก้ไขข้อก าหนดสิทธิโดยขอยกเว้นเงื่อนไขการด ารงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน

- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น TLUXE205A ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือแก้ไขข้อก าหนดสิทธิให้ขยาย
ระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมท่ีครบก าหนด 8 พฤษภาคม 2564 เป็นครบก าหนด 8 
พฤษภาคม 2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน โดยช าระทุกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
และวันท่ี 8 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นอัตราร้อยละ 
7.06 ต่อปี และแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานท่ีตั้งเคร่ืองจักรท่ีใช้เป็นหลักประกันหุ้นกู้

- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือแก้ไขข้อก าหนดสิทธิให้ขยาย
ระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิมท่ีครบก าหนด 2 กรกฏาคม 2564 เป็นครบก าหนด 2 กรกฏาคม
2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน โดยช าระทุกวันท่ี 2 พฤษภาคม และวันท่ี 2 
พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นอัตราร้อยละ 7.83 ต่อ
ปี และแก้ไขข้อก าหนดสิทธิโดยขอยกเว้นเงื่อนไขการด ารงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน

- คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร และคุณภัทชรดา จุฑาประทีป ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริษัทย่อย

 เดือนเมษายน
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น TLUXE205A ในวันท่ี 5 เมษายน 2564 เพื่อยกเลิกข้อตกลงเร่ืองการช าระส่วนต่าง

ของเงินท่ีได้จากการขายหุ้นบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
 เดือนพฤษภาคม

- เปลี่ยนแปลงที่ต้ังส านักงานใหญ่ เลขท่ี 62-62/1 หมู่ท่ี 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขา
ย้อย จังหวัดเพชรบุรี

 เดือนมิถุนายน
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,376,132,952 บาท
- ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1,651,132,952 บาท

 เดือนกรกฎาคม
- ขายที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ 50 ไร่ 1 งาน 53.4 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินดังกล่าว ใน

ราคา 174,000,000 ล้านบาท
- ช าระหนี้คืนธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย จ านวน 154,740,000 บาท

 เดือนตุลาคม
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 มีมติแก้ไขการก าหนดราคาใช้สิทธิของ PPPM-W4 ให้สามารถ

ปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาท่ีต่ ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้
- ยกเลิกส านักงานสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ต้ังส านักงาน เลขที่ 69/5 หมู่ท่ี 5 ถนน พระราม 2 (กม.71) 

ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
- คุณธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ
2564  เดือนพฤศจิกายน

- ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 3/2564 มีมติออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง

- ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 3/2564 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 510,000,000 บาท
- คุณอรัญ เพิ่มพิบูลย์ เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- คุณไววิทย์ อุทัยเฉลิม เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- คุณธีระ กิติจารุรัตน์ ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการ 
- หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ลาออกจากต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
- คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

 เดือนธันวาคม
- เสนอขายและออกหุ้นกู้แปลงสภาพ คร้ังที่ 1 ครบจ านวน 50,000,000 บาท (50 หน่วย)
- หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ลาออกจากต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
- คุณสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม เข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

รายได้
2562 2563 2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการขายอาหารสัตว์ 2,047.89 95.99% 1,596.14        96.45% 628.01 83.17%
รายได้จากการขายอาหารแปรรูปแช่แข็ง - - - - - -
รายได้จากฟาร์มเพาะเลี้ยง - - - - - -
รายได้จากการขายไฟฟ้า 71.27 3.34% 21.42          1.29% 21.78 2.88%
อื่นๆ 0.26 0.01% 0.08          0.00% - -
รวมรายได้จากการขาย 2,119.42 99.34% 1,617.64      97.75% 649.79 86.05%
ดอกเบี้ยรับ 1.75 0.08% 1.90          0.09% 0.03 0.00%
ก าไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - - - - 15.18 2.01%
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน - - - - 32.98 4.37%
ก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม - - - - 3.52 0.47%
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน 0.21 0.01% 1.75         0.08% - -
รายได้อื่น 12.08 0.57% 33.59        2.03% 53.63 7.10%
รวมรายได้ 2,133.46 100.00% 1,654.88    100.00% 755.13 100.00%
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• FOOD
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์

ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสายผลิตอาหารกุ้ง และส่วนงานสายผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง  
ปัจจุบันโรงงานผลิตต้ังอยู่ท่ีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสงขลา  โดยเป็นโรงงานท่ีมีการผลิตแบบครบวงจร เร่ิมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการ
จ าหน่าย โดยมีก าลังการผลิตอาหารกุ้ง 99,600 ตันต่อปี และก าลังผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง 67,440 ตันต่อปี โดยในแต่ละสายการผลิต
ประกอบด้วย ฝ่ายผลิตอาหารกุ้ง ฝ่ายผลิตอาหารปลา และอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทแยกสายการผลิตตามผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงการเก็บวัตถุดิ บ
แยกจากกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตและการจัดเก็บวัตถุดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์  ส่วนการบริหารงานอื่นๆมีส่วนกลางสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ เช่น ฝ่ายขายและฝ่ายธุรการการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นต้น

อาหารสัตว์จะถูกผลิตในรูปแบบอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ด โดยน าเอาผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ ปลาป่น แป้งสาลี และกากถ่ัวเหลือง เป็นต้น 
มาผลิตโดยมีการควบคุมสูตรอาหารและการผลิตทุกข้ันตอนด้วยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพสม่ าเสมอและได้มาตรฐานตามท่ี
ก าหนด 

ท้ังนี้ บริษัทมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าท่ีจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ า 
ในการตอบรับกับเทคโนโลยีทางด้านอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมพัฒนาสูตรอาหารให้สัตว์น้ ามีอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) สูง และมี
อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ต่ า (FCR คือ อัตราของประสิทธิภาพในการใช้อาหารในปริมาณต่ า เพื่อเปลี่ยนให้เป็นน้ าหนักตัวของสัตว์น้ าได้ดีย่ิงข้ึน)  

การบริหารก าลังการผลิต
บริษัทมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง  ท่ีจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา โดยวางแผนการผลิตให้สามารถรองรับยอดการผลิตและ

ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดสภาพก าลังการผลิตท่ีเกิน หรือ ต่ ากว่าก าลังการผลิตท่ีมีอยู่ และบริหารการรับค าสั่งซื้อ
ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับก าลังการผลิตท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ แบ่งเป็น
1) ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งมี 3 ประเภท ได้แก่

1.  อาหารกุ้งกุลาด า ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์โกลด์  ไทยลักซ์ ลัคกี้ สปีด 
2.  อาหารกุ้งขาว แวนนาไม ภายใต้ตราสินค้า  แวนน่า ไทยลักซ์ เวิร์ค
3.  อาหารสมทบกุ้ง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ โปรช้อยส์

2) ผลิตภัณฑ์อาหารปลามี 6 ประเภท และรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารกบ 1 ประเภท ได้แก่
1. อาหารปลาดุก ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ ลัคกี้ เวิร์ค  สปีด  และโปรช้อยส์
2. อาหารปลานิล ภายใต้ตราสินค้า สปีด ไทยลักซ์ และสปีด พลัส
3. อาหารปลากินพืช ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ และ เวิร์ค
4. อาหารปลากะพง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์
5. อาหารปลาสลิด ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์
6. อาหารกบ ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์

3) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ท่ีรับจ้างผลิตได้แก่ อาหารสุนัข   อาหารแมว  อาหารปลาสวยงาม  

• FARM
การเพาะเลี ยงสัตว์น  าเพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

แนวคิดในการด าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ านั้น มุ่งเน้นด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีดี โดยการน าวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ 
เพื่อหาวิธีป้องกันโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนในสัตว์น้ า เน้นการเลี้ยงแบบเทคโนโลยี ชีวภาพ (Biotechnology Farming) หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี 
เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีย่ังยืน รวมท้ังการวางระบบป้องกัน การปนเปื้อนของเชื้อโรคชนิดต่างๆ และสัตว์พาหะท่ีก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคท่ีจะ
ท าให้เกิดผลเสียหายต่อการผลิต (Bio-security) เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้แก่เกษตรกรท่ีสนใจ   

ปัจจุบันมีพื้นท่ีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าของบริษัท ณ ต าบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม บนเนื้อท่ีก ว่า
240 ไร่  
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การส่งเสริมการลงทุน
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน)) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุน โดยการอนุมัติของคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมดังรายละเอียดดังนี้
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2091 (2)/2554 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 ส าหรับการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด

บางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 
ปีนับแต่วันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันท่ี 1 มิถุนายน 2555) โดยจ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมูลค่าเงิน
ลงทุน ซึ่งไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน โดยได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและได้รับยก เว้นภาษี
เงินได้ส าหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 
เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2556 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 ส าหรับการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์
น้ า ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริม เป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (ส าหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 ยังไม่มี
รายได้ และส าหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เร่ิมมีรายได้เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2558) โดยจ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น
จะต้องไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนซึ่งไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจา รณาอนุมัติ
และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลและได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่า
เสื่อมราคาตามปกติ

• FUTURE
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้นบริษัทได้พิจารณาการลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีประเทศญี่ปุ่น มีโครงสร้างการลงทุนโดยสามารถรับสิทธิ
ประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน  ซึ่งการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (FUTURE) ท าให้บริษัทจัดตั้ง TLUXE POWER ข้ึนใน
ประเทศไทย เพื่อด าเนินธุรกิจพลังงาน และจัดโครงสร้างให้ TLUXE POWER ถือหุ้นใน บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนท์ จ ากัด (บริษัทย่อย) “TLUXE 
INVESTMENTS” (นิติบุคคลสัญชาติเมอร์ริเชียส)  และ TLUXE INVESTMENTS ถือหุ้น ในบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนท่ีประเทศฮ่องกง จ านวน 3 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จ ากัด (บริษัทย่อย) “TLUXE HOLDING”, บริษัท Geothermal Power A Company Limited (บริษัทย่อย) “GEO A” และ 
บริษัท Geothermal Power B Company Limited (บริษัทย่อย) “GEO B” (นิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง) เพื่อถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น ท่ีเมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ 

หลังจากด าเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ บริษัทเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการร่วมพัฒนาท่ีดินเปล่าท่ีเมืองเบบปุ จังหวัดโออิตะ 
ประเทศญี่ปุ่นเพ่ือเสนอขายให้กับผู้สนใจท าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจึงได้ร่วมทุนกับบริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  (Setouchi) 
ซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินบริเวณดังกล่าว จัดต้ังนิติบุคคลใหม่ชื่อ M-LUXE ENERGY Co, Ltd (“M-LUXE”) โดยให้บริษัทย่อยท่ีประเทศญี่ปุ่นชื่อ PPSN ถือ
หุ้นร้อยละ 25และบริษัท Setouchi ถือหุ้นร้อยละ 75  ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน และบริษัทได้จ่ายเงินลงทุนเพื่อพัฒนาท่ีดินประมาณ 8 แปลง 
จ านวน 200 ล้านเยน  ในรูปแบบเงินให้กู้ยืมและคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งก าหนดจากต้นทุนของเงินลงทุนของบริษัทในขณะนั้น 
และ เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น อย่างก็ตามปัจจุบันได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่โดยให้ บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ 
จ ากัด (Tluxe Power Company Limited หรือ “TLP”) ถือหุ้นแทนบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (PPSN) ในอัตราส่วนเท่าเดิม
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท (หรือบริษัทย่อยของบริษัท) เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จ ากัด หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พาร์ท เนอร์ส”) บริษัทท่ี

จัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการ
ชื่อ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยู่ท่ีเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดังกล่าวพัฒนาภายใต้ บริษัทเจ้าของ
โครงการชื่อบริษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ จ ากัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดต้ัง
ข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม และเพ่ือผลปรโยชน์ทางด้านภาษี ท้ังนี้ บริษัทฯ จะร่วมลงทุน ในโครงการเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 3,100 ล้านเยน หรือ 
911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี 29.4140 บาท ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) 

เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษัทได้จ่ายช าระเงินมัดจ าจ านวน 210 ล้านเยน (ประมาณ 62.31 ล้านบาท) และจะช าระเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือท้ังหมด 
เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ต่างๆ ตามท่ีจะระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนฯ ส าเร็จครบถ้วนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 15/2562 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 มีมติให้บริษัทออกหนังสือยกเลิกการลงทุน
ดังกล่าว และขอรับเงินมัดจ าดังกล่าวจ านวน 65.57 ล้านบาท เนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีความล่าช้าเกินกว่าท่ีได้ตกลงกัน ประกอบกับค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาโครงการดังกล่าวสูงข้ึน

เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวจ านวน 171 ล้านเยน (เทียบเท่า 47.10 ล้านบาท) คืนจากบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส
จ ากัด

เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวจ านวน 5 ล้านเยน (เทียบเท่า 1.48 ล้านบาท) คืนจากบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จ ากัด
ปัจจุบันบริษัทฯ จะส่งจดหมายทวงถามหากคู่ความยังเพิกเฉย บริษัทฯ จะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป

การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริษัทสามารถแบ่งได้ตามประเภทธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์น้ า การเพาะสัตว์น้ า

และธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ า 
1) ลักษณะลูกค้า

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทจะเป็นลูกค้าภายในประเทศเป็นหลักโดยเน้นท่ีกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และตัวแทนจ าหน่ายของบริษัท
ในแต่ละจังหวัด โดยมีสัดส่วนดังนี้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ตัวแทนขายในแต่ละจังหวัด ร้อยละ 70
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า ร้อยละ 30

2) ช่องทางการจัดจ าหน่าย
บริษัทจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายรวมกับอาหารสัตว์น้ าของบริษัทอื่นๆ ซึ่งกระจายอยู่ทุกเขตท่ัวประเทศ (ดีลเลอร์) และ

จ าหน่ายโดยตรงให้กับเกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของฟาร์ม หรือเกษตรกรท่ีรวมกลุ่มเป็นชมรม หรือสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม การจัดจ าหน่ายท้ังหมดจะ
ด าเนินการโดยผ่านส านักงานและตัวแทนกระจายสินค้าของบริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัทมีส านักงาน 3 แห่ง และศูนย์สาขากระจายสินค้า 2 แห่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ส านักงาน 3 แห่ง

1.1 ส านักงานเพชรบุรี และโรงงานผลิต
เลขท่ี 62 หมู่ท่ี 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

1.2 ส านักงานสงขลา และ โรงงานผลิต
เลขท่ี 98 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม กม.1232 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

1.3 ส านักงานกรุงเทพฯ 
เลขท่ี 486 โครงการพีเพลิพาร์ค อาคาร E1 ชั้นท่ี 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
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2. ศูนย์สาขากระจายสินค้า 2 แห่ง 
2.1 ภาคตะวันออก ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดจันทบุรี
2.2 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฏร์ธานี

3) กลยุทธ์การตลาดสินค้าอาหารสัตว์น้ า 
กลยุทธ์การตลาดสินค้าอาหารกุ้ง

ผู้น าตลาดของสินค้าอาหารกุ้ง มีจ านวนประมาณ 2-3 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งในตลาดในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35 – 40 (คิดจากข้อมูล MD 
และข้อมูล FMD กรมประมง, 2562) รองลงมาเป็นบริษัทขนาดกลางมีจ านวน 5-6 บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดระหว่างร้อยละ 4-8 บริษัท โดยมีส่วนแบ่ง
รวมกันประมาณร้อยละ 30- 35  ของยอดขายอาหารกุ้งโดยรวม 

บริษัทจัดอยู่ในบริษัทขนาดกลาง นอกจากนั้นจะเป็นบริษัทรายย่อยต่าง ๆ  เนื่องจากผู้น าตลาดท าการตลาดแบบผูกขาดโดยใช้กลยุทธ์ลูกพันธุ์
คุณภาพน า ตามด้วยการใช้อาหารบริษัทแบบผูกขาด ท าให้เกษตรกรไม่มีทางเลือกเพราะต้องการสายพันธุ์ท่ีโตเร็ว ซึ่งได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเป็น
อย่างมาก ส่งผลให้การตลาดในธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันสูง ดังนั้นฝ่ายขายอาหารกุ้งจึงก าหนดกลยุทธ์ในการท าการตลาดแบบครบวงจรโดยให้ลูกค้า
มาเป็นคู่ค้ากับบริษัท คือ ลูกพันธุ์กุ้งขาวและกุ้งกุลาด าคุณภาพ อาหารคุณภาพ และตลาดส่งออก

กลยุทธ์การตลาดสินค้าอาหารปลา
ผู้น าตลาดของสินค้าอาหารปลา มีจ านวน 4 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันในแต่ละปีประมาณร้อยละ 45 – 50 ของยอดขาย

อาหารปลาโดยรวม รองลงมาเป็นบริษัทขนาดกลาง มีจ านวน 6 – 7 บริษัท มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 25 – 30 ของยอดขาย
อาหารปลาโดยรวม และมีบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทจ้างผลิต (OEM) มีส่วนแบ่งทางตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 25 – 30 ของยอดขายอาหารปลา
โดยรวม ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร (ณ กันยายน, 2562) 

โดยบริษัทจัดอยู่ในบริษัทขนาดกลาง เนื่องจากผู้น าตลาดท าการตลาดแบบโครงการประกันราคาเพ่ือประกันราคาปลาปากบ่อของเกษตรกร จึง
ได้รับความนิยมของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากลดความเสี่ยงในเร่ืองราคาปลาตกต่ า ดังนั้นฝ่ายขายอาหารปลาจึงก าหนดกลยุทธ์ในการ
ท าการตลาดแบบครบวงจรโดยให้ลูกค้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัท คือ ลูกพันธุ์ปลาคุณภาพ อาหารคุณภาพ และตลาดรับซื้อที่แน่นอน

ท้ังนี้ บริษัทจึงเน้นเร่ืองคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลักส าคัญ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทมีส่วนประกอบ คุณสมบัติ
และโภชนาการตรงตามฉลากสินค้า ถึงแม้ว่าในบางคราวท่ีวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงข้ึน แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการผลิตสินค้า เพื่อให้เก ษตรกรได้รับ
สินค้าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  แม้จะไม่สามารถปรับราคาอาหารสัตว์ข้ึนตามราคาวัตถุดิบได้    เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นสินค้าที่
ต้องถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน  ท้ังนี้ การบริการด้านการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทมุ่งเน้นท่ีความสดและใหม่ของสินค้า โดยเพิ่มการ
จัดส่งสินค้าตรงจากโรงงานผลิตถึงลูกค้าโดยตรงและยังมีตัวแทน/ศูนย์กระจายสินค้ารองรับอีก 3 แห่งท่ัวประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงและ
สะดวกมากข้ึน

นอกจากนี้ยังเน้นทางด้านการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของบริษัท ผลิตด้วยเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยี
การผลิตสินค้าท่ีทันสมัย ประกอบกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกข้ันตอน จึงท าให้สินค้าของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนเป็นธุรกิจด้านพลังงานอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของโลกยุคปัจจุบัน เมื่อด าเนิ นการ

ตามข้ันตอนท่ีกฎหมายก าหนด บริษัทจะได้รับสัญญาขายไฟฟ้ากับผู้รับซื้อไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นในราคา 40 เยนต่อกิโลวัตต์ (ราคายัง
ไม่รวมภาษี) เป็นระยะเวลา 15 ปี (นับจากวันเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)) หลังจากครบอายุสัญญาราคาจะปรับลดลงตามประกาศของ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ณ เวลานั้นต่อไป บริษัทจึงไม่จ าต้องท า
การตลาดหรือกังวลเร่ืองการแข่งขันเพราะเป็นสัญญาผูกขาดการขายไฟฟ้าตามนโยบายของ METI   

บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักท่ีท าอยู่ จึงเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวี ยน
ดังกล่าว

ส่วนการพัฒนาท่ีดินให้มีสาธารณูปโภคพร้อมขายให้กับผู้สนใจท าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ    หรือโครงการ M-LUXE  เป็นการ
ร่วมทุนกับบริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  (Setouchi) ซึ่งบริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้   ได้จัดตั้ง
นิติบุคคลชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) “M-LUXE” โดยปัจจุบันบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 25 : 
บริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  ถือหุ้นร้อยละ 75  ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด จึงมีสถานะเป็น
บริษัทร่วมของบริษัท  ท้ังนี้โครงการมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ คือผู้สนใจท าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ   
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ท้ังนี้ในปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหบ้ริษัทจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) 
ดังกล่าว รวมจ านวน 15 โครง การ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคาซื้อขายประมาณ 320 ล้านเยนต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท ต่อ 1 
โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้นไม่ต่ ากว่า 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท โดยได้รับเงินมัดจ าจ านวน 200 ล้านเยน และในปี 2562 เดือน
เมษายน บริษัทได้รับเงินมัดจ าเพิ่มอีก 400 ล้านเยน จนกระท่ังปลายปี 2562 บริษัทยังไม่ได้รับเงินจากการขายโรงไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือ ความล่าช้าท่ีเกิดข้ึน
ท าให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 22/2562 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 มีมติให้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ Beppu Forest Power., Ltd ช าระเงินส่วน
ท่ีเหลืออีกจ านวน 4.200 ล้านเยน ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 หาก Beppu Forest Power.,Ltd เพิกเฉยไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ ให้
บริษัทใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญาและยึดเงินมัดจ าท้ังจ านวน 600 ล้านเยน พร้อมท้ังให้รีบเร่งหาผู้สนใจลงทุนรายอื่นต่อไป

แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจอาหารสัตว์น  า
ตลาดอาหารกุ้งและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอาหารกุ้ง

สถานการณ์การผลิตในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 ผลผลิตกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด า) จากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนา มีผลผลิต
รวม 118,164.96 ตัน โดยเป็นผลผลิตท่ีได้จากการซื้อขายท่ีมีหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (Movement Document : MD) และหนังสือก ากับการ
ซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง (Aquacultural Product Purchasing Document : APPD) ประกอบด้วยผลผลิตกุ้งขาว
แวนนาไม 113,032.11 ตัน (95.66%) และ กุ้งกุลาด า 5,132.86 ตัน (4.34%) ซึ่งผลผลิตท่ีผลิตได้ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 1.19% เมื่อเทียบกับปีก่อนใน
ช่วงเวลาเดียวกัน โดยการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม เพิ่มข้ึน 3.04% แต่กุ้งกุลาด าลดลง 27.56% เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อพิจารณา
ผลผลิตกุ้งทะเลแยกตามภูมิภาคการเลี้ยง จะเห็นว่า ในช่วง 6 เดือนแรก ปี2564 ผลผลิตกุ้งส่วนใหญ่อยู่ท่ี ภาคใต้ตอนบน (32.72%) รองลงมา คือ ภาค
ตะวันออก (23.62%) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน (20.96%) ภาคใต้ตอนล่าง ฝั่งอ่าวไทย (11.76%) และภาคกลาง (10.94%) ซึ่งเมื่อเทียบกับผลผลิตปี
ก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ผลผลิตกุ้งเพิ่มข้ึนในพื้นท่ี ภาคกลาง (18.54%) ภาคตะวันออก (8.10%) ภาคใต้ตอนบน (7.58%) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน 
(0.27%) แต่ลดลง ในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (-28.41%)  

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทยในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 พบว่า ราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึนในช่วงเดือนมีนาคม –เมษายน แต่ราคากุ้ง
เฉลี่ยโดยรวมปรับลดลงทุกขนาด ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ส่วนใหญ่ขายกุ้งผ่านทางห้องเย็นโดยตรง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปิดตลาดกุ้ ง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การส่งออก ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 การส่งออกกุ้งทะเล (ไม่รวมลอบสเตอร์) มีปริมาณการส่งออก 70,578.65 ตัน คิดเป็น มูลค่า 
21,117.44 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.75% และ 3.66% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า
การส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 28.20% ญี่ปุ่น 24.96% จีน 17.71% เกาหลีใต้ 7.40% ไต้หวัน 4.06% และประเทศ
อื่นๆ 17.67% การส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 มีปริมาณการส่งออก 51,559.76 
ตัน มูลค่า 15,454.27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.05% และ 73.18% ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเลท้ังหมด และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน การส่งออกมีปริมาณลดลง 1.58% แต่มูลค่าเพิ่มข้ึน 0.65% ตามล าดับ หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ 
สหรัฐอเมริกา 26.97% ญี่ปุ่น 22.97% จีน 18.15% เกาหลีใต้ 8.27% ไต้หวัน 4.98% และประเทศอื่นๆ 18.66% การส่งออกกุ้งกุลาด า ส าหรับการ
ส่งออกกุ้งกุลาด า ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 มีปริมาณและมูลค่า 3,515.59 ตัน และ 1,125.77 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 23.69% และ 
10.88% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาจากสัดส่วน มูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ จีน 69.26% ฮ่องกง 8.77% 
แคนาดา 8.08% ญี่ปุ่น 4.80% ไต้หวัน 4.12% และ ประเทศอื่นๆ 4.97% ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปกุ้งมีชีวิต 49.65% กุ้งแช่เย็นจนแข็ง 38.34% และกุ้ง
อื่นๆ 12.01% 

ภาพรวมในปี 2564 ประเมินว่าผลผลิตรวมในปี 2564 อยู่ท่ีประมาณ 300,000 ตัน โดยเพิ่มข้ึนจากปี 2563 อยู่ท่ี 2 เปอร์เซนต์ ภาคการ
ส่งออกตลาดหลัก สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, จีน และประเทศในแถบเอเชีย ในระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย 2564 มีปริมาณการส่งออกเพิ่มข้ึน 7.6 เปอร์เซนต์
มูลค่า 44,465.6 ล้านบาท ส่วนราคาขายท่ีไซด์ 70-100 ตัว/กก. ลดลง 4-5 บาท/กก.  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ค่าเงินบาท มีแนวโน้มผันผวนใน
ทิศทางแข็งค่าข้ึน อาจมีผลกระทบต่อราคาส่งออกกุ้งของไทยให้มีราคาสูงข้ึน แม้ว่าผู้ประกอบการบางรายจะได้รับยอดค าสั่งซื้อท้ังปีและทยอยส่งมอบ
ตามช่วงเวลาท่ีลูกค้าก าหนด ท าให้อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบต่อการส่งออกในระยะสั้น แต่หากค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่ อง ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อยอดค าสั่งซื้อในอนาคต จากอุปสรรคข้างต้นท่ีอุตสาหกรรมกุ้งไทยอาจต้องเผชิญในระยะถัดไป ล้วนส่งผลต่อต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
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และความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ประกอบการไทยในอนาคต ดังนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจึงควรติดตาม
ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด รวมท้ังเตรียมวางแผนรับมือต้นทุนท่ีมีแนวโน้มปรับเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต เพื่อให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยสามารถ ท่ีจะรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดต่างๆ ได้ 

อย่างไรก็ตามการเลี้ยงกุ้งเป็นธุระกิจท่ีสามารถท าก าไรได้สูงถึง 40-50% ใช้ระยะในการลงทุนสั้นท่ี 3-4 เดือน เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ธุระกิจอื่นๆถีอว่าดีกว่า ดังนั้นจึงเป็นแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกุ้งไทยจึงได้มีการเร่งปรับตัวและ ร่วมมือกันหาแนวทาง
พัฒนาการเลี้ยง สร้างนวัตกรรมใหม่ เคร่ืองมือต่างๆเพื่อเพิ่มผลผลิต ปัจจุบันในอุตสาหกรรมกุ้งผู้เลี้ยงกุ้งมีศักยภาพสูงมีความพร้อมทางด้านเงินทุน มี
ระบบการเลี้ยงการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท าให้การเลี้ยงกุ้งประสบความส าเร็จ อีกท้ังยังมีนักลงทุนจากต่างปร ะเทศเข้ามา
ลงทุน เช่น ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยคาดว่าในปี 2565 จะมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 20 เปอร์เซนต์ โดยมีผลิตท่ี 360,000 
ตัน สัดส่วนการเลี้ยงกุ้งขาว: กุ้งกุลาด า 85:15 โดยกุ้งกุลาด ามีการเลี้ยงเพิ่มข้ึนจาก 5% เป็น 15% เพราะราคา และทิศการส่งออกดี ผู้บริโภคมีความการ
ผลผลิตมากข้ึน โดยเฉพาะการส่งออกกุ้งเป็นไปจีน อีกท้ังทางบริษัทฯ มีพันธมิตรผลิตลูกพันธุ์กุ้งกุลาด า สายพันธุ์ MOANA ซึ่งเป็นต้องการของผู้เลี้ยง 
เพราะอัตราการรอดดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆเป็นท่ีต้องการของแพรับซื้อเพื่อส่งออกกุ้งเป็นไปจีน ส่งผลให้สามารถขยายฐานการตลาดโลกได้ โดย ท่ีผ่านมา
อุตสาหกรรมกุ้งไทยพึ่งพาตลาดหลักโดยเฉพาะตลาดสหรัฐมากจนเกินไป ทางภาครัฐและเอกชนจึงแสวงหาตลาดใหม่เพิ่ม เช่นจีน ฮ่องกง และตะวันออก
กลางเพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลัก และในปัจจุบันภาครัฐ (กรมประมง) นักวิชาการได้มีการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางการรักษาโรค
ระบาดในกุ้ง โดยเฉพาะโรค EMS และโรคข้ีขาวท่ีระบาด ท าให้ความรุนแรงของโรคลดลง ซึ่งท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน รวมท้ังเร่งแก้ปัญหาการถูกกล่าวหา
เร่ืองการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งโดยรวม ท่ีส าคัญผู้ประกอบการมีเร่งบริหารจัดการต้นทุนในการผลิต
และการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน การให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท้ังในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กุ้งแปรรูปเพ่ือสร้างความหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละตลาดมากข้ึน ตลอดจนควรเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้า
โดยการพัฒนาวัตถุดิบกุ้งให้สามารถส่งออกในรูปของอาหารส าเร็จพร้อมทานในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งก าลังเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภครุ่นใหม่ในหลายๆ ประเทศ 
นอกจากนี้ ยังควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการผลิต มาตรฐานสินค้า รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจ า จากเหตุผลท้ั ง
มวลท าให้การเลี้ยงประสบความส าเร็จ สามารถแข่งขันกับตลาดโลก และในท่ีสุดอุสากรรมกุ้งไทยสามารถพัฒนาสู่ความย่ังยืน จนกลับมาเพิ่มผลิตครอง
ตลาดโลกได้อีกคร้ัง

ธุรกิจอาหารกุ้งยังคงเป็นธุรกิจท่ียังน่าลงทุน และสามารถท าก าไรให้กับบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Market size ในกลุ่มลูกค้าเก่าของ
ทางบริษัท  อยู่ท่ีประมาณ 6,800 ตัน/ปี แบ่งออกเป็นภาคใต้ 1,000 ตัน  ภาคกลาง 2,800 ตัน และภาคตะวันออก 3000 ตัน  และเรามีส่วนแบ่ง
การตลาดในกลุ่มฐานลูกค้าเก่าท่ีมีสถานะทางการเงินและการลงทุนท่ีแข็งแรง อยู่ประมาณ 25% จากยอด Market size ในฐานลูกค้าเก่าท้ังหมด เราตั้ง
เป้าท่ีจะท าตลาดในปี 2565 ในฐานข้อมูลลูกค้าเก่าท้ังหมด และจะขยายตลาดในกลุ่มคู่แข่งขันท้ังภายในกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ท่ีมี
ฐานะการเงินดี  โดยจะเพ่ิม Market share ภายในร้านเอเย่นต์ หรือ ในฟาร์มตรง โดยจะใช้กลยุทธ์ในการ ออกผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งรูปแบบใหม่ เร่งสี 
เนื้อแน่น เปลือกหนา แข็งแรง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลี้ยงกุ้งได้ตรงกับความต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน ท่ีตลาดจะเป็นผู้ก าหนดคุณภาพสิ นค้าจาก
ผู้ขายและจะเลือกซื้อกุ้งที่มีคุณภาพ  เกรดพรีเมียมมาเป็นอันดับ 1 และในปี 2565 นั้นกระแสกุ้งกุลาด า จะกลับมามีบทบาทในตลาดกุ้งค่อนข้างสูง และ
ปัจจัยหลักในการเลี้ยงกุ้งนอกจากอาหารแล้วก็คือสายพันธุ์ ซึ่งทางบริษัท ยังมีพันธมิตร ในส่วนของเร่ืองสายพันธุ์คือ Moana ซึ่งเป็นสายพันธุ์กุ้งกุลาด า
อันดับ 1 ของโลก ท่ีมีการจ าหน่ายพ่อแม่พันธุ์ไปท่ัวโลก นอกจากจะเป็นสายพันธุ์ท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้เลี้ยงแล้วยังคงเป็นท่ีต้องการของตลาดผู้ บริโภค
ปลายทางอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เป็น ซึ่งในประเทศไทย Moana มีจ าหน่ายเพียงท่ีเดียวเท่านั้น  จึงท าให้ทางบริษัท มีความได้เปรียบ
คู่แข่งขันในตลาด ดังนั้นในการขยายตลาดในปี 2565 ของทางบริษัท  ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

ตลาดอาหารปลาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอาหารปลา

สถานการณ์การผลิต ข้อมูลเบื้องต้นสถิติการเพาะเลี้ยงปลานิล ปี 2563 พบว่า ปริมาณผลผลิต 205,971ตัน คิดเป็นมูลค่า 10,108 ล้านบาท 
เนื้อท่ีเลี้ยง 437,811 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 470 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับป2ี562 พบว่า ปริมาณผลผลิต มูลค่า เนื้อท่ีเลี้ยง และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ลดลง 
ร้อยละ 10.0 11.6 4.6 และ 5.9 ตามล าดับ ท้ังนี้ผลผลิตปลานิลในปี 2563 ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปริมาณน้ าในเข่ือนและแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง เกษตรกรจ าเป็นต้องชะลอการเลี้ยง ลดรอบการเลี้ยง หรือลดอัตราการปล่อยลูกพันธุ์ลง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปลา
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นิลภาพรวมท้ังประเทศลดลง ส าหรับปี 2564 คาดว่ามีปริมาณผลผลิตปลานิล 210,419 ตัน มูลค่า 10,637 ล้านบาท ท้ังปริมาณและ มูลค่าเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2.2 และ 5.2 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี2563 ปริมาณผลผลิตในปีนี้คาดว่าเพิ่มข้ึนเนื่องจาก ปริมาณน้ าในการเลี้ยงมีเพียงพอ ปริมาณน้ าฝนที่
ตกมากกว่าปีท่ีผ่านมา ประกอบกับความต้องการบริโภคเพิ่มข้ึน ท าให้เกษตรกรขยายเนื้อท่ีเลี้ยงจากบ่อปีท่ีแล้วพักไว้ เพราะประสบภัยแล้ ง และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีระบาดช่วงปลาย2563 ส่งผลให้ประชาชนในภาคแรงงาน ท่ีได้รับ
ผลกระทบ บางส่วนเดินทางกลับภูมิล าเนาและปรับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ภาคการเกษตร โดยยึดอาชีพการเลี้ยงปลา เพ่ือบริโภคและเป็นรายได้เสริ มใน
ครัวเรือน คาดว่าปริมาณผลผลิตปลานิลภาพรวมท้ังประเทศเพิ่มข้ึน

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม ราคาปลานิลท่ีเกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มเฉลี่ยภาคกลาง ในช่วง 6เดือนแรก ปี2564ขนาดเล็ก 25.89 
บาท/กก. ขนาดกลาง 34.66 บาท/กก. และขนาดใหญ่ 41.00 บาท/กก. ทุกขนาดปรับตัวลดลงร้อยละ 2.9 3.9 และ 7.5 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ระบาดช่วงปลายปี 2563 
จนถึงปัจจุบัน ท่ีท าให้ความต้องการบริโภคภายในประเทศ ชะลอตัว ผลผลิตปลานิลของเกษตรกรตกค้างท่ีบ่อ ไม่สามารถระบายสินค้าออกสู่ตลาด 
เกษตรกรได้รับผลกระทบ ค่อนข้างมาก ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องหามาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น สร้างระบบการสั่งจองสินค้าสัตว์น้ า
ออนไลน์ (Pre-Order) ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าที่มีความสด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
จากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าให้เป็นไปตามค าสั่ง ซื้อผ่านออนไลน์ของกรมประมง รวมท้ังจัดหาจุด
จ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ าให้กับเกษตรกรโดยขอความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ าภายในประเทศเพิ่มข้ึน

การส่งออก ปริมาณการส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ในช่วง 6 เดือนแรก ปี2564 ปริมาณ 3,182.1 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
109.6 ล้านบาท ท้ังปริมาณและมูลค่าลดลง ร้อยละ 11.8 และ 11.1 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน รูปแบบผลิตภัณฑ์ปลานิลท่ีไทย
ส่งออกมากที่สุดในเชิงมูลค่า คือ ปลานิลท้ังตัวแช่แข็ง คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 66.3 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด รองลงมา คือ ปลาสดแช่เย็น ร้อยละ 
16.6 เนื้อปลาแช่แข็ง ร้อยละ 16.0 ปลามีชีวิต ร้อยละ 1.0 และเนื้อปลานิลแช่เย็น ร้อยละ 0.1 โดยผลิตภัณฑ์ปลานิลท่ีส่งออกลดลง ค่อนข้างมาก 
ได้แก่ คือ ปลามีชีวิต และปลาสดแช่เย็น ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน ส าหรับตลาดส่งอออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 
ร้อยละ 38.7 กลุ่มอาเซียน ร้อยละ 17.7 กลุ่มตะวันออกกลาง ร้อยละ 16.7กลุ่มสหภาพยุโรป ร้อยละ12.8แคนาดา ร้อยละ 5.0 กลุ่มแอฟริกา ร้อยละ 
3.9 และอื่นๆ ร้อยละ 5.2 การส่งออกปลานิลของไทยลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีเกิด
ข้ึนกับประเทศผู้น าเข้าหลักหลายประเทศ และทิศทางค่าเงินบาทมีความผันผวน ค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ส่งออกควรใช้เคร่ืองมือในการป้องกัน บริหาร
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีความหลากหลาย เพิ่มข้ึน เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจ

ในปัจจุบันมีการท าตลาดแบบครบวงจร (Integrat Marketing) ครบทุกห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจ เร่ิมตั้งแต่ การจ าหน่ายลูกพันธุ์  มายัง การ
จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ไปจนถึงการรับประกันราคาและรับซื้อกลับ  ท าให้ฐานะทางการเงินของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีความมั่นคงค่อนข้างสูง เพราะมีกลุ่ม
ลูกบ่อหรือลูกกระชังท่ีแน่นอน เป็นการท าตลาดแบบผูกขาด ทางเอเย่นต์สามารถเป็นผู้ก าหนดสินค้าให้ลูกบ่อหรือลูกกระชังใช้ได้  ซึ่งทางมีการประเมิน
แล้วว่า ในกลุ่มลูกค้าอาหารปลาจะสามารถท าก าไรได้  อย่างน้อยกิโลกรัมละ 50 สต. ไม่ว่าวัตถุดิบจะล้อข้ึนตามกระแสก็ตาม

ตลาดอาหารปลามีแนวโน้มท่ีจะเติบโตข้ึน ประมาณ 15% ของปี2564 อันเนื่องมาจากวัตถุดิบในส่วนของการผลิตอาหารสัตว์บก ได้มีการ
ขยับราคาข้ึน และขาดแคลนวัตุดิบบางตัว ต้องหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนท าให้ราคาอาหารสัตว์บกเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อราคาสินค้าจากสัตว์บก 
เช่น เนื้อหมู หรือ เนื้อไก่ ขยับข้ึนราคาตามไปด้วย ประกอบกับรายได้ต่อหัวของประชากรไม่ได้มีการขยับข้ึนตามราคาสินค้า  ส่งผลให้ประชาชนหันมา
บริโภคปลา มากย่ิงข้ึน  ส่งผลให้ปริมาณ Demand ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน ท าให้เกษตรกรต้องเพ่ิมอัตราการเลี้ยงปลาเพ่ือท าให้ปริมาณ Demand & 
Supply สอดคล้องกัน  เมื่อปริมาณการเลี้ยงเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ปริมาณความต้องการการใช้อาหารปลาเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย
ธุรกิจปลา ได้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่เพ่ิมข้ึน เนื่องด้วยปลาเป็นสินค้าบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งเกษตรกรสามารถท่ีจะมีการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตออกจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอกับความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนภายในประเทศได้

ตลาดอาหารสัตว์เลี ยง
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท่ียังคงมีความรุนแรงและแพร่กระจายไปท่ัวโลก ท าให้ประชาชนท่ัวโลกมีการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต

แบบใหม่ New Normal มีการใช้ชีวิตและท างานอยู่ท่ีบ้านมากข้ึน (Work From Home) ท าให้สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมวกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือก
ของการใช้ชีวิต เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวและเพื่อนแก้เหงาตามไปด้วย ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีการขยายเติบโตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากกลุ่มคน
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รักสัตว์เลี้ยงต้องการดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีท่ีสุดไม่ต่างไปจากตัวเอง โดยหันมาสนใจในอาหารสัตว์เลี้ยงมาก
ข้ึน รายงานตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลก ปี 2020-30: COVID- 19 ผลกระทบและการฟื้นตัวจาก ResearchAndMarkets.com คาดการณ์ว่า ตลาด
อาหารสัตว์เลี้ยงท่ัวโลกจะเติบโตจาก 74.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 เป็น 75.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563 ด้วยอัตราการเติบโตต่อ
ปี (CAGR) ท่ี 1.3% และเติบโตต่อปีที่ 6% จากปี 2564 โดยภาพรวมการส่งออกในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี (ม.ค.-ก.ย. 2564) มีปริมาณการส่งออก
รวม 525,966 ตันเพิ่มข้ึน31% คิดเป็นมูลค่ากว่า 40,533 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ อาหารกระป๋องส าหรับสัตว์เลี้ยง มีสัดส่วน 55% และอาหารเม็ดส าหรับสัตว์เลี้ยง 41 % ประเทศคู่ค้าท่ีน าเข้าหลัก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา 20%มาเลเซีย 15% ฟิลิปปินส์ 12%และประเทศอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ส านักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีภารกิจหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) เพื่อการส่งออก โดยครอบคลุมการ
ข้ึนทะเบียนรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพ่ือการส่งออก (VCN.) ควบคุมคุณภาพมาตรฐานโรงงานให้มีระบบรับรองการปฏิบัติทางการผลิตท่ี
ดี (GMP) และมีระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (HACCP) การตรวจสอบกระบวนการผลิต และการออกหนังสือรับรอง
สุขอนามัยส าหรับอาหารสัตว์เลี้ยง โดยสอดคล้องตามข้อก าหนดและระเบียบของประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้า พบว่าอาหารกลุ่ม
ประเภทอาหารกระป๋องส าหรับสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าท่ีมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุดถึง 73% และประเทศคู่ค้าที่น าเข้าหลักคือ สหรัฐอเมริกา (31%) และ
สหภาพยุโรป (25.38%) และประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง เป็นต้น ขณะท่ีในปี 2563 ประเทศท่ีส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง 5 อันดับแรกขอโลก คือ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ไทย และ
เนเธอร์แลนด์ คาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง คิดเป็นมูลค่าราว 48,000 ล้านบาท เนื่องจากประเทศคู่ค้ามีความเชื่อมั่นใน
สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงท่ีผลิตจากประเทศไทย ประกอบกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 ท่ัวโลก ส่งผลให้
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยขยายตัว นับเป็นโอกาสของประเทศไทยในปีนี้ ท่ีจะก้าวข้ึนเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 3 ของโลก

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ปี 2554  เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดและมีการร่ัวไหลของกั มต

ภาพรังสีระดับเกินการควบคุม     รัฐบาลญี่ปุ่นต้องประกาศอพยพพลเมืองท้ังหมดออกจากพื้นท่ีโดยรอบของโรงไฟฟ้า    รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีน โยบาย
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนท่ีเป็นพลังงานสะอาดมากข้ึน    ปี 2555 รัฐสภาญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษส าหรับการจัดซื้อ
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยผู้ผลิตไฟฟ้า (Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from Renewable Energy by
Electricity Utilities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตพลังงานท่ีมีเสถียรภาพและ
เหมาะสมต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคมในญี่ปุ่นและในโลก นอกจากนั้นยังลดต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมท่ีนับวันจะเพ่ิมสูงข้ึนจากการผลิ ต
พลังงาน ท้ังนี้ แหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ตามกฎหมายนี้ ครอบคลุมถึง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ า พลังงานความร้อน
ใต้พิภพ และพลังงานชีวะมวล ตามกฎหมายฉบับนี้ เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนท่ีเคร่ืองจักรอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า วิธีการผลิตท่ีผ่านเกณฑ์
และได้รับอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเฉพาะ 
(Specified Suppliers) เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้าเฉพาะเหล่านี้สามารถร้องขอเพื่อท าสัญญาซื้อไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) และขอเชื่อมต่อ
เข้ากับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบ PPA ของ METI ท่ีเรียกว่า Feed-In Tariff ผู้ผลิตไฟฟ้ามีหน้าท่ีเข้าท าสัญญากับผู้ผลิตไฟฟ้า
เฉพาะดังกล่าว ตามอัตราค่าไฟฟ้าท่ีคงที่ และเป็นสัญญาระยะยาวท่ีมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ าประกัน   ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา ผู้ผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียนจ านวนมากท้ังในประเทศและต่างประเทศ ต่างพากันเข้าสู่ตลาดผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน เพราะรัฐบาลญี่ปุ่น
ก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าค่อนข้างสูง เช่น อัตรารับซื้อไฟฟ้าท่ี 40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพท่ีมีขนาดเล็กกว่า 15 เมกกะวัตต์

ในปี 2555 METI ระบุในเอกสาร Feed-In Tariff Scheme in Japan ว่า ประเทศญี่ปุ่นมีแหล่งทรัพยากรส าหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก คือ 20,540 เมกกะวัตต์ รองจากอินโดนีเซียท่ี 27,791 เมกกะวัตต์ และสหรัฐอเมริกาท่ี 23,000 
เมกกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นน าแหล่งพลังงานนี้มาใช้เพียงร้อยละ 10 เพราะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ติดตั้งแล้วเพียง 
0.54 ล้านกิโลวัตต์ ญี่ปุ่นจึงมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่อีกมาก
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จากเว็บไซด์ Asia Biomass Office ของมูลนิธิพลังงานใหม่ (The New Energy Foundation) แห่งประเทศญี่ปุ่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพจากบ่อน้ าพุร้อนจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาในท้องถ่ิน และต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี ในการส ารวจเพื่อ
หาแหล่งขุดเจาะท่ีเหมาะสม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าจากบ่อน้ าพุร้อนซึ่งมี การใช้
ประโยชน์อยู่แล้ว จึงช่วยประหยัดงบประมาณและสามารถเร่ิมด าเนินการได้ในระยะเวลาท่ีสั้นกว่ามาก 

เนื่องจากอุณหภูมิของน้ าพุร้อนต่ ากว่า 100 องศาเซลเซียส จึงไม่สามารถใช้ไอน้ าในการหมุนกังหันไอน้ าได้โดยตรงเหมือนกับในโรงงานไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า โรงงานไฟฟ้าจากบ่อน้ าพุร้อนต้องใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าระบบสองวงจร หรือ Binary Power 
Generation โดย “ผ่านน ้าร้อนเข้าสู่เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้ความร้อนกับของเหลวชนิดท่ีสองท่ีมีจุดเดือดต ่า เช่น แอมโมเนีย ฟรีออน ไอโซ
บิวเทนไอโซเพนเทน เป็นต้น ซึ่งจะกลายเป็นไอแล้วผ่านเข้าสู่กังหันไอน ้าผลิตไฟฟ้า จากนั้นกลับเข้าสู่เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนใหม่ ส่วนน ้าร้อน
หลังจากถ่ายโอนความร้อนให้กับของเหลวชนิดท่ีสองแล้วจะควบแน่นและถูกฉีดกลับเข้าสู่แหล่งพลังงาน ”

Asia Biomass Office ยังเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการก่อสร้างแพร่หลายในญี่ปุ่น กับการผลิตไฟฟ้าจากบ่อน้ าพุ
ร้อนว่า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีอัตราการใช้งาน (Usage Rate) ท่ีร้อยละ 12 ในขณะท่ีการใช้พลังงานจากบ่อน้ าพุร้อนมีอัตราการใช้งานท่ีสูงมากถึง
ร้อยละ 70 จึงเป็นวิธีการผลิตไฟฟ้าท่ีมีเสถียรภาพมากกว่า

บริษัทได้รับสัญญาขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นในราคา 40 เยนต่อกิโลวัตต์ (ราคายังไม่รวมภาษี) เป็นระยะเวลา 
15 ปี (นับจากวันเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)) หลังจากครบอายุสัญญาราคาจะปรับลดลงตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ณ เวลานั้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  บริษัท มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่เลขท่ี 
• โรงงานเพชรบุรี 
เลขท่ี 62 หมู่ท่ี 2 ถนน รพช.อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ 0-3244-7681-8 โทรสาร 0-3244-7689
เป็นโรงงานผลิตอาหารกุ้งท่ีมีก าลังการผลิต 80,400 ตันต่อปี และโรงงานผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยงที่ก าลังการผลิต 61,000 ตันต่อปี
• โรงงานสงขลา 
เลขท่ี  98 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทร. : 074-890-765-7 โทรสาร: 074-890-769

มีก าลังการผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยงที่ 72,000 ตันต่อปี และอาหารกุ้งท่ี 60,000 ตันต่อปี (จะเร่ิมด าเนินการผลิตอาหารกุ้งเพื่อจ าหน่ายใน
ปี 2561)

บริษัท ได้วางนโยบายการผลิตส าหรับโรงงานไว้ดังนี้
1. ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. รักษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพให้สม่ าเสมอตามนโยบายคุณภาพของบริษัท
3. คัดเลือกวัตถุดิบท่ีใหม่และมีคุณภาพดีเพ่ือใช้ผลิตสินค้าให้มีสภาพสดใหม่อยู่เสมอ
4. ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิต
5. ลดปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้มีน้อยท่ีสุด
6. ใช้ก าลังการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร
7. ปฏิบัติตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2004, ระบบ HACCP ระบบ GMP ระบบ ISO/IEC 17025:2005 

และระบบ BAP
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ตารางสรุปก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตอาหารสัตว์น  า ปี 2562 ถึง ปี 2564
1) โรงงานเพชรบุรี

สายการผลิตอาหารกุ้ง 2562 2563 2564
ก าลังการผลิตอาหารกุ้ง (ตัน) 39,600 39,600 39,600
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน) 23,704 19,132 1,823
การใช้ก าลังการผลิต (%) 59.86 48.31 4.60
อัตราเพ่ิมของปริมาณการผลิต (%) -0.30 -19.29 -90.47

สายการผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี ยง 2562 2563 2564
ก าลังการผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง (ตัน) 37,440 37,440 37,440
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน) 34,377 29,819 16,215
การใช้ก าลังการผลิต (%) 91.82 79.64 43.31
อัตราเพ่ิมของปริมาณการผลิต (%) -4.48 -13.26 -45.62

ก าลังการผลิตรวมของโรงงานเพชรบุรี 2562 2563 2564
ก าลังการผลิตอาหาร  (ตัน) 77,040 77,040 77,040
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน) 58,081 48,950 18,038
การใช้ก าลังการผลิต (%) 75.39 63.54 23.41
อัตราเพ่ิมของปริมาณการผลิต (%) -2.82 -15.72 -63.15

2) โรงงานสงขลา*
สายการผลิตอาหารกุ้ง 2562 2563 2564
ก าลังการผลิตอาหารกุ้ง (ตัน) 60,000 60,000 60,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน) 4,080 1,634 -
การใช้ก าลังการผลิต (%) 6.80 2.72 -
อัตราเพ่ิมของปริมาณการผลิต (%) 34.03 -59.94 -100.00

สายการผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี ยง 2562 2563 2564
ก าลังการผลิตอาหารปลา (ตัน) 30,000 30,000 30,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน) 15,119 11,560 8,633
การใช้ก าลังการผลิต (%) 50.40 38.53 28.78
อัตราเพ่ิมของปริมาณการผลิต (%) 6.49 -23.54 -25.32

* เร่ิมด าเนินการผลิตในปี 2558

ก าลังการผลิตรวมของโรงงานสงขลา 2562 2563 2564
ก าลังการผลิตอาหาร  (ตัน) 90,000 90,000 90,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน) 19,199 13,195 8,633
การใช้ก าลังการผลิต (%) 21.33 14.66 9.59
อัตราเพ่ิมของปริมาณการผลิต (%) 11.36 -31.27 -34.57
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ด้านการบริหารก าลังการผลิต  บริษัทมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง  ท่ีจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา  โดยวางแผนการผลิตให้สามารถ
รองรับยอดการผลิตและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อไม่ให้เกิดสภาพก าลังการผลิตท่ีเกิน หรือ ต่ ากว่า   และบริหา รการ
รับค าสั่งซื้อท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับก าลังการผลิตท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  

การลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการให้ความส าคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตแล้ว บริษัท ยังให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็น

อย่างดี โดยโรงงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดกองตรวจโรงงานและส านักสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดมาอย่างเคร่งครัดท้ังในด้ าน
การบ าบัดกากอุตสาหกรรม การบ าบัดน้ าเสียตามธรรมชาติ รวมถึงการด าเนินงานอื่น ๆ ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน อาทิ การกรีดถุงบรรจุวัตถุดิบ จากเดิมเคยกรีดถุง ซึ่งถุงจะกลายเป็นขยะ  เปลี่ยนมาเป็นการใช้วิธีแกะถุง ซึ่งจะส่งผล

ให้ถุงสามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้
2. การแยกประเภทขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะขยะอันตราย(สารเคมี) น าไปก าจัดอย่างวิธีตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ

ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
3. การติดตั้งถังกรองฝุ่น (Jet filter) ในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายในชั้นกระบวนการผลิต  ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
4. การติดตั้งระบบก าจัดกลิ่น โดยการสเปรย์น้ าเพ่ือดูดซับกลิ่น และผ่านระบบลดอุณหภูมิ ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
5. การปรับกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณพลังงานท่ีใช้เร่ิมต้นในการ warm เคร่ืองจักร
6. การติดตั้งกังหันลมด้านหน้าบริษัทเพื่อน าพลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า   
7. การติดตั้งแผงโซล่าเซลบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เคร่ืองเติมอากาศส าหรับบ าบัดน้ าเสีย
8. การติดตั้งระบบ RO เพ่ือผลิตน้ าส าหรับใช้ในบอยเลอร์  เพ่ือลดการสิ้นเปลืองพลังงานและน้ าเสียจากการ ระบายน้ าออกจากหม้อไอน้ า 
9. ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Aerated Lagoon เพื่อบ าบัดน้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมภายในโรงงาน โดยน้ ามาใช้ในสวนเศรษฐกิจพอเพียงภายใน

โรงงานไม่ปล่อยออกสู่ชุมชน
ท้ังนี้ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดกองตรวจโรงงานและส านักสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด  บริษัทไม่ได้รับข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องในเร่ืองใด ๆ  ท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบท่ีส าคัญหลักๆ ท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ า มีดังนี้ ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนส าคัญในการผลิตอาหารสัตว์ เป็นส่วนผสมท่ีได้มา จาก

ปลาเป็ด เศษปลาเล็กปลาน้อยหรือหัวปลาจากท้องทะเลและท่ีเหลือจากโรงงานท าปลากระป๋อง ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้ภายในประเทศ ปลาป่น
ท่ีผลิตได้จะมีคุณภาพหลากหลาย ดังนั้นในการซื้อขายปลาป่นจึงมีการแบ่งเกรดตามเปอร์เซ็นต์โปรตีนในปลาป่น 

แป้งสาลีผลิตมาจากเม็ดข้าวสาลีและผ่านกระบวนการผลิตตามข้ันตอนจนได้แป้งสาลีท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยบางส่วน
น าเข้าจากประเทศตุรกี ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตแป้งสาลีท่ีส าคัญในตลาดโลก

กากถ่ัวเหลือง เนื่องจากผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ  จึงเป็นวัตถุดิบท่ีต้องน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น บราซิล 
อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา 

ข้าวโพดนับเป็นพืชผลท่ีมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก เนื่องจากให้พลังงานสูง ปริมาณการผลิตของข้าวโพดจะข้ึนอยู่กับ 
ฤดูกาลผลิต/เก็บเกี่ยว เป็นวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้ภายในประเทศ  

มันส าปะหลัง ประเภทมันเส้น มันอัดเม็ด ซึ่งวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้ภายในประเทศ เป็นพืชท่ีให้คาร์โบไฮเดรตสูง และเป็นธัญพืชวัตถุดิบ
ประเภทพลังงานสูง

ท้ังนี้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทจะมีแหล่งท่ีมาจากท้ังในและต่างประเทศ ในการจัดซื้อวัตถุดิบบริษัท มีนโยบายในการซื้อเพียงพอกับ
ความต้องการใช้ เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้รับวัตถุดิบท่ีมีความสด ใหม่อยู่เสมอ รวมท้ังสามารถซื้อให้ได้คุณภาพตรงกั บลักษณะ
เฉพาะท่ีก าหนดโดยผู้ควบคุมสูตรอาหาร บริษัทมีการจัดซื้อท้ังโดยตรงจากผู้ผลิตและผ่านบริษัทนายหน้าเพื่อให้ได้ราคาท่ีเหมาะสมเมื่อเป รียบเทียบกับ
ตลาดโดยรวม
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ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ  
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ การบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลจ านวนมหาศาลท าให้เกิดปัญหาโลกร้อนและมลภาวะสิ่งแวดล้อม ท าให้

ผู้คนหันมาสนใจพลังงานหมุนเวียนมากข้ึน ระบบผลิตไฟฟ้าไบนารีนี้ จะใช้ประโยชน์จากความร้อนท่ีถูกท้ิงไปไม่ได้น ามาใช้งาน มาใช้ประโยช น์ในการ
ผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยใช้เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าแบบไบนารี กล่าวคือ น าความร้อนจากน้ าร้อนหรือไอน้ า
มาผ่านเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนส่งถ่ายความร้อนให้กับสารหล่อเย็นท่ีมีจุดเดือดต่ า เพื่อให้กลายเป็นก๊าซแล้วน าไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า โดยสารหล่อ
เย็นท่ีใช้เป็นสารท่ีไม่มีพิษต่อร่างกายแม้สูดดมเข้าร่างกาย เป็นก๊าซเฉ่ือยไม่ติดไฟ ไม่มีผลร้ายต่อบรรยากาศชั้นโอโซน มีจุดเดือดท่ี อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส ณ 1 ความดันบรรยากาศ เมื่อได้รับความร้อนท่ีระดับ 100 องศาเซลเซียส จะกลายเป็นก๊าซ น าไปใช้หมุนกังหันผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้นการน า
ความร้อนใต้พิภพในรูปแบบไอน้ าหรือน้ าร้อนมาผ่านเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้ความร้อนกับน้ าร้อนในระบบไปแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับสาร
หล่อร้อนเย็นให้กลายเป็นก๊าซเพื่อไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้าของโมดูลผลิตไฟฟ้าแบบไบนารี ได้ไฟฟ้า 125 กิโลวัตต์น าไปใช้กับโรงไฟฟ้า 19 กิโลวัตต์และ
ส่งเข้าสายส่ง 106 กิโลวัตต์ โดยจะมีระบบคูลลิงพาวเวอร์ท่ีให้น้ าเย็น 240 ตัน/ชม. เป็นระบบท าให้สารหล่อเย็นจับตัวเป็นของเหลวน ามาใช้ในระบบได้
ใหม่

ส าหรับในด้านความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบนั้น บริษัทจะติดต่อกับผู้จัดจ าหน่ายท่ีอยู่ในรายชื่อท่ีบริษัท พิจารณาผ่านการอนุมั ติว่า
วัตถุดิบมีคุณภาพและมาตรฐานท่ียอมรับได้ โดยบริษัทจะจัดซื้อกับบริษัทท่ีเสนอราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดโด ยรวม 
ส าหรับวัตถุดิบจากต่างประเทศจะมีการท าสัญญาซื้อขายกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายเพื่อก าหนดราคาล่วงหน้าประมาณ 3 - 6 เดือน  โดยอาจได้รับ
ผลกระทบบ้าง หากสั่งซื้อในช่วงมรสุมซึ่งจะท าให้สินค้ามาถึงล่าช้า  ท้ังนี้ บริษัทได้ท าการป้องกันโดยการจัดเก็บวัตถุดิบไว้ในคลังมากกว่าปริมาณการใช้
ปกติประมาณ 25%

จุดเด่นของระบบผลิตไฟฟ้าแบบไบนารี คือ
- เป็นเคร่ืองจักรท่ีมีผลงานการส่งมอบท่ัวโลกแล้วกว่า 150 เคร่ือง
- ใช้แบริงแม่เหล็กความเสียดทานต่ าในเคร่ืองผลิตไฟฟ้าระบบเทอร์ไบน์ ไม่ต้องบ ารุงรักษาหรือเติมน้ ามันหล่อลื่น
- ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและรอบหมุนความเร็วสูง
- ประหยัดพลังงานด้วยค่าสัมประสิทธิ์ PE สูง ความสูญเสียต่ า
- ออกแบบให้เหมาะกับโรงไฟฟ้าของลูกค้าได้ ตามสเป็กความต้องการของลูกค้า
- ระบบผลิต / จ าหน่าย / ดูแลหลังการขายท่ีเป็นระบบ เพราะมีฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่น

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ท าประกันภัยตัวโครงการแบบ All-risk property protection ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้นใต้
พิภพ จ านวน 23 โครงการ สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพื่อรับรู้รายได้แล้วจ านวน 15 โครงการ

ส าหรับความร้อนใต้พิภพจากบ่อน้ าร้อน (onsen) ซึ่งคาดว่ามีอายุประมาณ 100 ปี จึงมีความเพียงพอส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ในช่วง
ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา จ านวน 15 ปี 

โดยปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) จ านวน 15 โครงการ ซึ่งปัจจุบันมี
โรงไฟฟ้า จ านวน 5 โครงการ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น

(%)
บริษัทย่อย
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
62 หมู่ 2 ถนนรพช. อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล 
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  76140

ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ า 
และอาหารสัตว์เลี้ยง

789,385,630 บาท 100

บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยดีมีเทอร์ จ ากัด)
เลขท่ี 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้นท่ี 3
ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ (02) 029-1480
โทรสาร (02) 029-1482 ต่อ 777

ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า 3,000,000 บาท 100

บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด
เลขท่ี 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้นท่ี 3
ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ (02) 029-1480
โทรสาร (02) 029-1482 ต่อ 777

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 1,100,000,000 บาท 100

บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จ ากัด
10thFloor,Standard Chartered Tower, 19 
Cybercity, Ebene, Mauritius.

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 10,000 USD 100
(ถือหุ้นผ่าน TLP) 

Origin Power Investment Co.,Ltd.
Mauritius.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานลม 100 USD 100
(ถือหุ้นผ่าน TLP)

บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ ง จ ากัด
1901, 19/F  Lee Garden One, 33 Hysan 
Avenue, Causeway Bay, Hong Kong

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 10,000 USD 100
(ถือหุ้นผ่าน TLI)

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

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 10,000 USD 100
(ถือหุ้นผ่าน TLI)

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

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 10,000 USD 100
(ถือหุ้นผ่าน TLI)

บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด
1-2-20 ไคกัน มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 12,000,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน Geo 

B)
บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด
6-4-9 มินามิอาโอยามา มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 1,000,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน TLH)
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น

(%)
บริษัทย่อย
บริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี จ ากัด
1-1-21 โทราโนมอง มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 500,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน SUMO)

บริษัท เอส พาวเวอร์  จ ากัด
6-12-4 รอปปงกิ มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 500,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน SUMO)

บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จ ากัด
3-24-6 นิชิชิมบาชิ มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 500,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน Geo B)

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

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 10,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน Geo A)

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

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 10,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน Geo A)

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

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 10,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน TLH)

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

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 100,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน Geo B)

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

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 5,000,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน Geo A)

บริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด
24-6, Nishi Shinbashi 3-Chome, Minato-ku, 
Tokyo

ให้ค าปรึกษา วางแผน จัดการ
เกี่ยวกับธุรกิจ

1,000,000 เยน 100 
(ถือหุ้นผ่าน TLH)

บริษัทร่วม
บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด
ชั้น 1 อาคารโอริออน 2-13 เทมมังโจ เบปปุ โออิตะ 
ประเทศญี่ปุ่น

พัฒนาท่ีดินส าหรับท าโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ

10,000,000 เยน 25
(ถือหุ้นผ่าน TLP) 
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ผู้ถือหุ้น
ณ วันท่ี 7 มกราคม 2565 รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ท่ีมา : ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
ค านวณจากหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 2,133,643,872 หุ้น

หมายเหตุ :   (1) และ (2) บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วของนายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)
1. LGT BANK (SINGAPORE) LIMITED 249,953,598 11.71
2. นายปริน ชนันทรานนท์ 205,039,008 9.61
3. ครอบครัวจินดาสมบัติเจริญ

3.1 นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ 121,165,512 5.68
3.2 นายพงศภัค จินดาสมบัติเจริญ (1) 3,419,420 0.16
3.3 นายนพรุจ จินดาสมบัติเจริญ (2) 27,156,910 1.27
รวมครอบครัวจินดาสมบัติเจริญ 151,741,842 7.11

4. นายธีระ กิติจารุรัตน์ 92,265,430 4.32
5. นายอัครพล พรนภดล 80,181,500 3.76
6. นางสาวยุวดี วชิรปภา 73,632,900 3.45
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด

7.1 MR. SHOGO FUKUOKA 28,100,000 1.32
7.2 BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED A/C SBL/PB 11,273,100 0.53
7.3 นางสาวสุดารัตน์ วรรณมณี 8,700,000 0.41
7.4 นายกิตติศักดิ์ แสงชื่นถนอม 2,015,700 0.09
7.5 นายพูนศักดิ์ พูนทรัพย์มณี 1,000,000 0.05
7.6 นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์ 1,000,000 0.05
7.7 MR. SOHAN KUMAR DUBEY 959,000 0.04
7.8 SOCIETE GENERALE 896,600 0.04
7.9 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON 869,900 0.04
7.10 นายณัฎฐ์ธิติ ธีรภัทรธนาศิริ 715,000 0.03
7.11 อื่นๆ 6,903,852 0.32
รวมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 62,433,152 2.93

8. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 59,897,700 2.81
9. นางนาฎอนงค์ พรนพดล 52,000,000 2.44

10. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก 31,448,242 1.47
รวม 1,028,017,042 48.18
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จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว
ณ วันท่ี 7 มกราคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,095,942,424 บาท และเรียกช าระแล้ว 2,133,643,872 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

2,133,643,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

การออกหลักทรัพย์อื่น
1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) จ านวนไม่เกิน 281,525,344 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนหุ้น
สามัญ 3 หุ้น ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

ใบส าคัญแสดงสิทธิ
ชื่อใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4)
ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 229,350,678 หน่วย
จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ (ภายหลัง
จากการปรับสิทธิ)

ไม่เกิน 229,350,678 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ วันใช้สิทธิวันแรกคือ วันพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม 2562
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับต้ังแต่วันท่ีออกและเสนอขาย
วันท่ีออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ

วันท่ี 1 สิงหาคม 2562

วันครบก าหนดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2567

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
(ภายหลังจากการปรับสิทธิ)

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ
(ภายหลังจากการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 
ปรับสิทธิจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 เปลี่ยนแปลง
ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.439 บาทต่อหุ้น
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หุ้นกู้แปลงสภาพ
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

หลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures)
จ านวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลง
สภาพท้ังหมด

ไม่เกิน 300,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ 3 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ ก่อนวันครบก าหนด

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด และ/หรือ 
บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาติจากหน่วยงาน
ราชการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

อัตราส่วนการแปลงสภาพ จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันท่ี

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดท าการของวันท าการก่อนวันครบก าหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 
1 สัปดาห์

หุ้นกู้แปลงสภาพ
เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO 

Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี 
ตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน

จ านวนและมูลค่าท่ียังไม่ได้ไถ่ถอน จ านวน 47 ล้านบาท
วันครบก าหนดไถ่ถอน ครบก าหนด 28 มกราคม 2565
หลักประกัน  ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ จ.ชุมพร #ฉ.75186

 จดหลักประกันธุรกิจ ลูกหนี้การค้า กรรมสิทธิ์ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
 จดหลักประกันธุรกิจ สินค้าคงเหลือ กรรมสิทธิ์ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
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หุ้นกู้ (Bond)
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ ท้ังหมด 3 ชุด มูลค่ารวม 596.40 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน

สถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II & HNW) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ครั งท่ี หุ้นกู้ ชื่อย่อหุ้นกู้
มูลค่าหุ้นกู้ ณ วัน

ออกหุ้นกู้ 
(ล้านบาท)

มูลค่าหุ้นกู้ 
ณ 31 ธ.ค. 64

(ล้านบาท)

วันครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตรา
ดอกเบี ย
(ต่อปี)

1/2561 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” 

TLUXE205A 200 138.00 8 พ.ค. 2566 7.06%

2/2561 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน

TLUXE198A 319.50 250.80 2 ก.ค. 2566 7.83%

1/2562 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน

PPPM213A 207.60 207.60 18 มี.ค. 2566 8.59%

727.10 596.40

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม 

เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ท้ังหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดข้างต้ นได้ 
โดยข้ึนอยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ท้ังนี้ 
มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระ หว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด าเนินการรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
2562 2563 2564

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (2.34) (0.48) (0.13)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.00 0.00
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 0.00 0.00 0.00
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่าการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน 
บริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีระบบตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะ
เอื้อประโยชน์ต่อผลลัพธ์สุดท้ายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและให้
ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการบริหารตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้ก าหนดปรัชญาและนโยบายบริหารความ
เสี่ยงไว้ ดังนี้

ปรัชญาบริหารความเส่ียง
“บริษัทมีความเชื่อและตระหนักในความส าคัญของการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในอันท่ีจะท าให้บริษัทสามารถด าเนิน

ธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง มีความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จให้แก่บริษัท
มากที่สุด ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสียให้เหลือน้อยท่ีสุด รวมท้ังลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินโดยรวมของบริษัทอันจะน าไปสู่ การ
บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท”

ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
• ความเส่ียงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดร้ายแรงในคน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ท าให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมท้ังสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและมาตราการป้องกันโรค
แก่บุคลากร โดยเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า
บริษัทจัดอยู่ในบริษัทขนาดกลาง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดระหว่างร้อยละ 5-20 จ านวน 5-6 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งรวมกันประมาณร้อยละ 50-60 

ของยอดขายอาหารสัตว์น้ าโดยรวม ส่วนผู้น าตลาดของสินค้าอาหารสัตว์น้ ามีส่วนแบ่งในตลาดในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20-30 ของยอดขายอาหาร
สัตว์น้ าโดยรวม นอกจากนั้นจะเป็นบริษัทรายย่อยต่างๆ

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยวางกลยุทธ์ทางการตลาดท้ังระยะสั้นและระยะยาว เช่น การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้ามากท่ีสุด โดยใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเพ่ือสร้างความส าเร็จให้แก่เกษตรกรผู้ใช้และตัวแทนจ าหน่ายท่ีน าสินค้าไปขายให้แก่ลูกค้า ขณะเดียวกัน
ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสถานการณ์  โดยค านึงถึงต้นทุนของเกษตรกรเป็นสิ่งส าคัญสูงสุด
นอกจากนี้ยังส่งเสริมส่วนลดพิเศษเพื่อการแข่งขัน การออกร้านตามงานแสดงสินค้าต่างๆ การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า การจัดสัมมนาด้านวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงให้แก่เกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทมีการเน้นประสิทธิภาพในการบริการเพื่อเป็นการจูงใจตัวแทนจ าหน่ายและ
แสดงให้เกษตรกรเห็นประสิทธิภาพของคุณภาพอาหารกุ้ง และอาหารปลาของบริษัทว่าเป็นอาหารท่ีมีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับอาหารประเภทเดียวกั น 
จึงท าให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดอาหารกุ้งและอาหารปลามาได้โดยตลอด โดยคุณภาพอาหารสดและใหม่เสมอ ปราศจากสารปนเปื้อน
และเชื้อโรคท่ีเป็นอันตราย
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้เกษตรกรชะลอการเลี้ยงกุ้งและปลา บริษัทจึงมีการรับจ้าง

ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (OEM) เพิ่มข้ึน ท่ีผ่านมาบริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ารายนี้มาโดยตลอดและบริษัทมีการท าสัญญาขายสินค้ากับลูกค้าราย
ดังกล่าว ท้ังนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บรรเทาลงและสถานการณ์การเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง
กลับคืนสู่สภาพปกติ รวมถึงการบริโภคอาหารประเภทสัตว์น้ าปรับตัวดีข้ึน หลังการผ่อนคลายมาตรการของทางภาครัฐแล้ว เชื่อว่ายอดขายอาหารสัตว์
น้ าจะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีตลาดและฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว 

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยจะเร่ิมรับจ้างผลิตอาหารสัตว์ประเภทอื่นๆ อาทิเช่น อาหารกุ้ง มีโอกาสเข้าสู่ตลาดการผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยง
เกรดพ้ืนฐานจากการรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (OEM) ดังกล่าว

ความเสี่ยงจากความเสียหายด้านภาพลักษณ์และช่ือเสียง
บริษัทให้ความส าคัญในเร่ืองของจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของพนักงาน การแจ้งเบาะแส และการรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ อีกท้ังได้จัดให้มี

ช่องทางและกระบวนการจัดการแจ้งข้อร้องเรียน / แจ้งข้อเสนอแนะ / การแจ้งเบาะแส รวมถึงการติดตามข่าวสารและการตอบสนองต่อข่าวสาร และ
ชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เพื่อติดตามและรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร เนื่องจากภาพลักษณ์มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ มีส่วนได้เสีย
ของบริษัท ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว อาจส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียลดความน่าเชื่อถือและล ดความ
ไว้วางใจลง

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยข้อมูลให้มีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี

• ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ในการผลิตอาหารสัตว์น้ าและอาหารสัตว์เลี้ยงจ าเป็นต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ น ามาผ่านกระบวนการผลิต เพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยวัตถุดิบท่ีส าคัญท่ีใช้ในการผลิต ได้แก่ ปลาป่น กากถ่ัวเหลือง แป้งสาลี และข้าวโพด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ (commodity) ซึ่งถูกก าหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ดังนั้น เมื่อใดก็ตามท่ีราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึนย่อมส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตอาหารสัตว์น้ าของบริษัทเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยการติดตามข่าวสาร สถานการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับราคาวัตถุดิบเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีก าร
ก าหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการส่งมอบกับผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบบางชนิด เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีความหลากหลายและ
กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆพร้อมท้ังมีการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนเสมอ

ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล หากเกิด

ความบกพร่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบหรือเกิดภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีไ ด้ 
หรืออาจเกิดจากระบบป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ โดยเฉพาะต่อข้อมูลหรือ
ระบบส าคัญ

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร มีมาตรการในการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลและการใช้งานระบบเครือข่ายและเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ

ความเสี่ยงจากความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อคู่ค้าหรือคู่สัญญาลูกหนี้การค้าหลาย

ราย มีโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีตกลงไว้ และท าให้เกิดลูกหนี้การค้าค้างช าระเพิ่มมากข้ึน ท าให้บริษัทไม่ได้รับ
ช าระหนี้ตามจ านวนและช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดหนี้ค้างช าระเกินก าหนดเวลา หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้สูญ รวมท้ังส่ งผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดและรายได้ของบริษัท ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีความส าคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับเงินได้และต้นทุนธุรกิจ

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยเน้นจ าหน่ายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดี มีเครดิตเทอมระยะสั้น ซึ่งจะมีผลท าให้มีเงินทุน
หมุนเวียน ท าให้หนี้เสียลดลงในอนาคต
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ความเสี่ยงจากความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือ

เสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการท างานด้วย
ความปลอดภัย รวมท้ังก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีก าหนดข้ึนโดยเคร่งครัด ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ และสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัย พร้อมท้ังประกาศนโยบายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนักงานรับทราบ และบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงจั ดหา
ทรัพยากรและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในการด าเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ
เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากการผลิตและจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปอาหารสัตว์น้ าและอาหารสัตว์เลี้ยง ดังนั้นหากปีใดท่ีความต้องการอาหาร

สัตว์น้ าภายในประเทศลดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือสภาพภูมิอากาศท่ีไม่อ านวยต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ก็จะเกิดผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญต่ อ
ปริมาณการจ าหน่ายสินค้าและรายได้จากการขายของบริษัท ซึ่งปริมาณการจ าหน่ายสินค้าจะข้ึนลงตามฤดูกาล และหากมีภาวะภัยแล้งหรือน้ าท่วมหรือ
โรคระบาดชนิดร้ายแรง จะส่งผลท าให้ความต้องการอาหารสัตว์น้ าลดลงและส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท นอกจากนั้น ส าหรับโครงการใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจเกิดภัยพิบัติท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ 

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยได้การติดตามข่าวสาร สถานการณ์ และเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติและการเกิดโรคระบาด ส าหรับโครงการใน
ประเทศญี่ปุ่น บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยการท าประกันภัยรายได้เพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูปอาหารสัตว์น้ าและอาหารสัตว์เลี้ยง ปัญหามลภาวะเร่ืองกลิ่น ฝุ่นและเสียง ต้องเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ และบางคร้ังอาจส่งผลกระทบไปยังชุมชนรอบข้าง 
บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยการน าเทคโนโลยีการก าจัดกลิ่นมาใช้ โดยใช้ระบบ wet scrubber เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สาหรับก าจัดแก๊สและไอ 

(Gas and Vapor) ตลอดจนอนุภาคท่ีมีขนาดเล็ก โดยใช้น้ าเป็นตัวดักจับด้วยการพ่นฉีดของเหลวหรือน้ าให้เป็นละอองฝอยขนาดเล็กให้กระจายไปสกัด
กั้น

• ความเส่ียงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมาย (Compliance Risk)
ความเสี่ยงจากการละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมี
แนวโน้มเข้มงวดมากข้ึน การฝ่าฝืนกฎระเบียบและกฎหมายอาจส่งผลต่อการด าเนินงานและชื่อเสียง

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยก าหนดมาตรการในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษัทย่อย นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อย รวมท้ังการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อให้มีการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ
ป้องกันการกระท าท่ีละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงจากการก ากับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการท่ีดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมี
วิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีการควบคุมและมีการถ่วงดุลอ านาจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคา รพสิทธิ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของทุกคนในองค์กร ท าให้บริษัทได้รับผลการประเมินการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2564 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ANNUAL REPORT 2021   Form 56-1 One Report  
รายงานประจ าปี 2564   แบบ 56-1 One Report 

• ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ

การท่ีไม่สามารถช าระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนด เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้เงินได้
ทันเวลา หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ หรือต้นทุนท่ีสูงเกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน
และภายนอก 

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยควบคุมดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับ
การใช้เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว (Asset & Liability Management) มีการติดตามฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap Report) และการ
ประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤต สภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึนและมีความมั่นใจว่าสภาพคล่องเพียงพอ
รองรับในสถานการณ์ต่างๆ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี ย อัตราเงินเฟ้อ

บริษัทมีการน าเข้าวัตถุดิบบางชนิด ได้แก่ กากถ่ัวเหลือง ตับปลาหมึก น้ านึ่งปลา ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญท่ีใช้เพื่อเสริมคุณค่าอาหารสัตว์น้ า เป็น
ส่วนช่วยในการเสริมสร้างโปรตีนและไขมันให้แก่สัตว์น้ า โดยบริษัทจะช าระค่าวัตถุดิบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเยน ท าให้ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการด าเนินงานของบริษัทโดยตรง เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
ภายในประเทศซึ่งได้แก่กลุ่มตัวแทนจ าหน่ายและกลุ่มเกษตรกร บริษัทจึงมีรายได้เป็นเงินบาทในขณะท่ีมีรายจ่ายบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการตกลงท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับธนาคาร (Forward Contract) ท้ังในด้านการน าเข้าและส่งออก เพื่อประกันความเสี่ยงเป็นคร้ังคราว  คราวละ 3 - 6 เดือน ข้ึนอยู่กับช่วง
ระยะเวลาการรับหรือขายสินค้าของบริษัท โดยมีการศึกษาข้อมูลสถิติความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละสกุลเงินเพื่อน ามาวิเคราะห์ในตัดสินใจ
ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในแต่ละคร้ัง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้น าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

ส่วนความเสี่ยงเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินต่อต้นทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีบริษัทกู้ยืมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัท
อาจมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ในอนาคตและการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศ แต่เนื่องจากเป็นสกุลเงินท่ีมีความผันผวนน้อย บริษัทก็ให้ ความ
ระมัดระวังในการติดตาม เพื่อพิจารณาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไป 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน

บริษัทพิจารณาตัดสินใจในการน าเงินสดจากสภาพคล่องคงเหลือทางการเงินของบริษัท ไปลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อให้เกิดเป็น
ประโยชน์ตอบแทนในอนาคตท่ีสูงกว่าการออมเงินปกติ การลงทุนทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก เงินออม ตั๋วแลกเงิน (BE) หุ้นกู้ ของบริษัทมหาชนจ ากัด
หรือบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท้ังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อผลประโยชน์จากผลต่างของ
ดอกเบี้ยรับท่ีสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมโดยรวม ณ. เวลาใดเวลาหนึ่ง ให้น้อยลง หรือการลงทุนในการซื้อหุ้นของ
บริษัทมหาชนจ ากัด หรือ หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท้ังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทได้มีการ
ลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งจะมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้กล่าวคือ ผู้ออกตราสารหนี้อาจจะไม่สามารถท าตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ได้ เช่น ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือช าระคืนเงินต้นให้กับผู้ถือตราสารหนี้ได้ตามจ านวนหรือตามเวลาท่ีก าหนด

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถให้ค าแนะน าใน
การลงทุนได้

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ท าให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้ว ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ เนื่องจากการตั้งด้อยค่าในสินทรัพย์ท่ีประเทศญี่ปุ่น ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การขาดเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท่ีลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของผู้ลงทุนได้

บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ด าเนินงานเพื่อลดภาระดอกเบี้ย เจรจากับธนาคารหรือ
หาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategy Partner) เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีส่งผลท าให้รายได้ขากการขายอาหารสัตว์ลดลง การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) เพื่อ
เพิ่มสภาพคล่อง และปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเน้นจ าหน่ายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีและมีเครดิตเทอมระยะสั้น เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
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เรายังคงเดินหน้าด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

และต่อเนื่อง เพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยการประสาน ความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนในสังคม น าไปสู่ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อประเทศชาติ
พร้อมน าภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่ความ ย่ังยืนไปบน

เส้นทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความเป็นอยู่ท่ี

ดีข้ึนของสังคมไทย โดยการน าเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ

Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นทิศทางการ
พัฒนาในระดับนานาชาติ ขององค์การสหประชาชาติ (UN) มาใช้เป็น

หลักในการด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท พีพี

ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) โดยเป็นวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 17 ข้อ มาใช้เป็นหลักในการด าเนิน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด

(มหาชน) ท่ีมีความเกี่ยวเนื่อง 5 ข้อ ได้แก่

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
Sustainable Development Goals (SDGs) 

ข้อ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเนน้ที่เด็ก และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการเข้าถงึอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมทั้งส่งเสริมด้าน การเกษตรอย่างยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และก าลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ผ่านโครงการที่เราจัดท าขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ได้แก่
โครงการประมงโรงเรียน, โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไทย

ข้อ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การมีสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนทุกวัย ผ่านโครงการเด็กดีใจ กับ
ผู้ใหญ่ใจดี , โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ และ โครงการรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุ

ข้อ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
สนับสนุน และส่งเสริมเยาวชนไทยด้านการศึกษา เพ่ือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลือ่นที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยนื ด้วยความมุ่ง
หมายที่ต้องการเข้าถงึเยาวชน และสถานศึกษาที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยการมอบ
ทุนการศึกษาใน โครงการบัณฑิต พีพี ไพรม์ - ไทยลักซ์ฯ ตัง้แต่ระดับประถมศึกษา ถงึอุดมศึกษา ส าหรับเด็กที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ทั้งภายนอก และภายในองค์กร รวมถึง สถานศึกษาเช่นเดียวกัน กระจายสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ข้อ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
ปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่ง เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนืของทรัพยากรทางทะเล ผ่าน โครงการปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์
ป้องปันป่าชายเลน ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นการฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนให้คงอยู่ เพ่ิมโอโซนทางอากาศ ยังชว่ยเพ่ิมที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ าชายฝั่ง ไดแ้พร่
ขยายพันธุ์ และส่งผลในการบ าบัดน้ าตามวธิีทางธรรมชาติ ซ่ึงจะชว่ยดักจับตะกอน กรองน้ าเสียให้เป็นน้ าใสสะอาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งอาหาร และมีส่วนส าคัญในการป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล

ข้อ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุตธิรรม ไมแ่บ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน ผ่านโครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี, โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ
และโครงการรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุ
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การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
1) การจัดซื อจัดหาวัตถุดิบ

มีการจัดหาผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพท้ังภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ปลาป่น แป้งสาลี และกากถ่ัวเหลือง 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง เป็นต้น มาผลิตในรูปแบบอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ด ซึ่งบริษัทด าเนินการจัดซื้อท้ังโดยตรงจากผู้ผลิตและผ่านบริษัทน ายหน้า
เพ่ือให้ได้ราคาท่ีเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวม ส าหรับวัตถุดิบจากต่างประเทศจะมีการท าสัญญาซื้อขายกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือ
ก าหนดราคาล่วงหน้า ท้ังนี้ บริษัทได้ท าการป้องกันโดยการจัดเก็บวัตถุดิบไว้ในคลังมากกว่าปริมาณการใช้ปกติ

2) กระบวนการผลิต
มีการแยกสายการผลิตตามผลิตภัณฑ์ดังนี้ ฝ่ายผลิตอาหารกุ้ง ฝ่ายผลิตอาหารปลา และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการเก็บวัตถุดิบแยกจากกัน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตและการจัดเก็บวัตถุดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์  ส่วนการบริหารงานอื่นๆ มีส่วนกลางสนับสนุนในด้านต่ างๆ เช่น 
ฝ่ายขายและฝ่ายธุรการการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
สงขลา โดยวางแผนการผลิตให้สามารถรองรับยอดการผลิตและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ก าลังการผลิตท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังเน้นทางด้านการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของบริษัท ผลิตด้วยเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยี
การผลิตสินค้าท่ีทันสมัย ประกอบกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกข้ันตอน จึงท าให้สินค้าของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

3) ช่องทางการกระจายสินค้า
มีการจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายรวมกับอาหารสัตว์น้ าของบริษัทอื่นๆ ซึ่งกระจายอยู่ทุกเขตท่ัวประเทศ (ดีลเลอร์) และจ าหน่าย

โดยตรงให้กับเกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของฟาร์ม หรือเกษตรกรท่ีรวมกลุ่มเป็นชมรม หรือสหกรณ์ ซึ่งการจัดจ าหน่ายท้ังหมดจะด าเนินการโดยผ่านส านักงาน
และศูนย์สาขากระจายสินค้า

4) การตลาดและการขาย
มีการก าหนดกลยุทธ์ในการท าการตลาดแบบครบวงจรโดยให้ลูกค้ามาเป็นคู่ค้า เน้นเร่ืองคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลักส าคัญ 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีส่วนประกอบ คุณสมบัติ และโภชนาการตรงตามฉลากสินค้า แม้ว่าวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงข้ึน แต่บริษัทไม่ปรั บราคาอาหาร
สัตว์ข้ึนตามราคาวัตถุดิบ เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นสินค้าท่ีต้องถูกควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นในการผลิตสิ นค้า เพื่อให้
ได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

5) การบริการ
การบริการด้านการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้ามุ่งเน้นท่ีความสดและใหม่ของสินค้า โดยเพ่ิมการจัดส่งสินค้าตรงจากโรงงานผลิตถึงลูกค้าโดยตรง

และยังมีศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง เพื่อรองรับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากข้ึน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
ผู้ถือหุ้น การบริหารงานด้วยหลักธรรมภบิาล - ก ากับดูแลกิจการและบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล 

- ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียม
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
พนักงาน - ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพในความแตกต่าง

- ให้ผลตอบแทนท้ังในรูปแบบค่าจ้างและสวัสดิการต่าง 
- มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าท่ี 
- มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ส่งเสริมศักยภาพและ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- จัดการสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี ปลอดภัยและถูก

สุขอนามัย

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม 
- มีการก าหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการให้ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมและยุติธรรม 
- จัดให้มีการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ส่งเสริมศักยภาพ

และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
- จัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี ปลอดภัย มีการ

ดูแลสุขอนามัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานและแรงงานให้ดีย่ิงข้ึน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ลูกค้า - มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

- ส่งมอบสินค้าภายในก าหนดระยะเวลา 
- ก าหนดราคาด้วยความยุติธรรม 
- สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า

- มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
- ควบคุมและก าหนดราคาอย่างยุติธรรม 
- รักษาสัมพันธภาพและดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่

ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์
คู่ค้า - ก าหนดราคาด้วยความยุติธรรม 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการช าระหนี้ 
- ให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

- สร้างความไว้วางใจทางธุรกิจ 
- จัดให้มีกการตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบ
- ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัป

ชัน
ชุมชนและสังคม ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงชุมชนและสังคม ท้ังบริเวณ

ใกล้เคียงและส่วนรวม
- จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 
- สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้

เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ บริษัทได้พัฒนาและจัดท าระบบคุณภาพในองค์กรข้ึนเพื่อท่ีจะสามารถผลิตสินค้ าท่ีมี
คุณภาพและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ท่ีจะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพและ
ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม โดยจะด าเนินการภายใต้ความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้
- มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ของทางราชการและกฎระเบียบหรือข้อตกลงอื่นๆ ท่ีบริษัทเกี่ยวข้องด้วยท่ีออกมาควบคุม ก ากับ

ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- มุ่งเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร และการควบคุมวัตถุ

อันตรายจากกิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัท 
- จัดท าและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
- ปลูกฝังจิส านึกทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานให้มีความตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้น ได้ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพแ ละ
ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้
- ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของบริษัทให้

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
- ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีท่ีใช้และแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ดี
- ก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นท่ีจะน าเอาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  มา

เป็นกลไก หรือตัวจักรส าคัญในการด าเนินงานท้ังในส่วนของการก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและโครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการตรวจสอบ ทบทวน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าบริษัทจะเป็นองค์กรหนึ่งท่ี ถึง
พร้อมด้วยศักยภาพของบุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตท่ีเปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยไม่ซ้ าเติมหรือเพิ่มภาระให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน

บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อผู้บริโภคไปพร้อมกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งจัดทีมวิชาการ ท า
หน้าท่ีวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นท่ีการใช้วัตถุดิบ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมได้มากท่ีสุดและผู้บริโภค
ยังได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ
1. การจัดการพลังงาน

การด าเนินการพัฒนาระบบการผลิต มีการออกแบบกระบวนการผลิตและอาคารท้ังหมด โดยใช้แผ่น SKY Light เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวัน
โดยเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากนั้น บริษัทได้มีการหุ้มฉนวนเคร่ืองก าเนิดไอน้ าและตัวน าความร้อนท้ังหมดในกระบวนการผลิต เพื่อ
ลดการใช้พลังงานไอน้ า ซึ่งส่งผลให้ใช้ปริมาณถ่านหินลดลง และยังได้จัดท าโครงการติดตั้งสวิตช์กระตุกภายในอาคารส านักงาน เนื่องจากสวิ ตช์แบบ
ท่ัวไป เมื่อเราเปิดโคมไฟ ท าให้หลอดไฟนั้นสว่างข้ึนพร้อมกัน ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าเนื่องจากในบางเวลาเราไม่ต้องการใช้แสงท้ั งหมดดังนั้น
สวิตช์แบบกระตุก จะสร้างข้ึนเพื่อใช้เปิดโคมไฟฟ้าให้สว่างตามท่ีเราต้องการใช้ เช่น ถ้าเราต้องการจะใช้งานก็ดึงสวิตช์ บริเวณท่ีนั่ งท างาน ไฟก็จะติด 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ท่ีช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารส านักงานได้ โดยจะเปิดตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละพื้นท่ี แต่ละเวลาได้
สายการผลิตอาหารปลา

โดยในปี 2564 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 4,359,360 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ จ านวน 11,660,722.56 บาท หรือ 
ร้อยละ 55.30 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ตารางแสดงข้อมูลการใช้พลังงาน

ปี
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ไป

จ านวน (กิโลวัตต-์ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ
2562 - - 7,903,640 -
2563 20,440 0.26 7,883,200 99.74
2564 3,523,840 44.70 4,359,360 55.30

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณการใช้เชื อเพลิงประเภทน  ามันเตาเกรดซี

ปี
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไป

จ านวน (ลิตร) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (ลิตร) คิดเป็นร้อยละ
2562 - - 554,557 -
2563 126,741 22.85 427,816 77.15
2564 62,325 14.57 365,491 85.43

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณการใช้เชื อเพลิงประเภทถ่านหิน บีทูมินัส

ปี
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไป

จ านวน (กิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (กิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ
2562 - - 3,539,068 -
2563 -859,683 124.29 4,398,751 -24.29
2564 1,938,052 44.06 2,460,699 55.94
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ตารางแสดงข้อมูลการใช้พลังงาน

สายการผลิตอาหารกุ้ง
โดยในปี 2564 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 750,570 กิโลวัตต-์ชั่วโมง สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ จ านวน10,611,802.38 บาท หรือ ร้อย

ละ 21.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ปี
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ไป

จ านวน (กิโลวัตต-์ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (กิโลวัตต-์ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ
2562 - - 3,983,490 -
2563 452,610 11.36 3,530,880 88.64
2564 2,780,310 78.74 750,570 21.26

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณการใช้เชื อเพลิงประเภทน  ามันเตา เกรดซี

ปี
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไป

จ านวน (ลิตร) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (ลิตร) คิดเป็นร้อยละ
2562 - - 180,603 -
2563 111,323 61.64 69,280 38.36
2564 62,960 89.95 6,960 10.05

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณการใช้เชื อเพลิงประเภทถ่านหิน บีทูมินัส

ปี
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงท่ีใช้ไป

จ านวน (กิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (กิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ
2562 - - 2,279,275 -
2563 331,850 85.44 1,947,425 14.56
2564 1,810,625 7.02 136,800 92.98

2. การจัดการน  า
บริษัทให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ าในทุกกระบวนการท างานโดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  รวมท้ังมีแผนงานและ

โครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยได้ด าเนินการเพื่อ
ป้องกันมลภาวะด้านน้ า อาทิ

1) การจัดท าระบบบ าบัดน้ าจากกระบวนการผลิต มีการควบคุม ดูแล ปรับคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดย
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ าจากหน่วยงานเอกชนท่ีได้รับรองมาตรฐานสากล พร้อมกับมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการจัดการ
น้ าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

2) บริษัทมีการจัดการน้ าท้ังน้ าท่ีใช้ภายในบริษัทและระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งใช้น้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ คือ น้ าบาดาล จึงเห็น
ความส าคัญในการใช้ทรัพยากรให้ย่ังยืน โดยมีการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Wet land ปรับคุณภาพน้ าเสียให้สามารถน ากลับมาใช้
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และมีการจัดท าพ้ืนท่ีส าหรับรองรับน้ าฝน ส าหรับน้ ามาทดแทนน้ าบาดาลในกระบวนการผลิต 
เพื่อลดปริมาณการใช้น้ าบาดาลลง อีกท้ังยังเป็นการป้องกันมิให้มีการปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งชุมชน

สายการผลิตอาหารปลา
มีการใช้น้ าดิบและน้ าประปารวมกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าท่ีใช้ท้ังหมด บริษัทจึงมีการซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพของระบบ

การจ่ายน้ าภายในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส าหรับอาคารส านักงานมีการปรับอัตราไหลของน้ าที่อ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์
ภายในอาคาร พร้อมทั้งมีการจัดการน้ าท้ิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดร้อยละ100 ของปริมาณน้ าทิ้งทั้งหมด ในจ านวนนี้
สามารถน ามาใช้ในระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภคภายในอาคาร โดยในปี 2564 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ ารวม 136,025.17 ลูกบาศก์เมตร 
ลดลง จ านวน 28,268.87 ลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 17.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
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ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดก่อนทิ ง

ปี
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ น้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดก่อนท้ิง

จ านวน (ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ
2562 - - 2,844.44 100.00
2563 3,000.00 100.00 3,106.56 100.00
2564 2,000.00 100.00 1,553.48 100.00

สายการผลิตอาหารกุ้ง
มีการใช้น้ าดิบและน้ าประปารวมกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าท่ีใช้ท้ังหมด บริษัทจึงมีการซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพของระบบการ

จ่ายน้ าภายในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส าหรับอาคารส านักงานมีการปรับอัตราไหลของน้ าท่ีอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์ภายใ น
อาคาร พร้อมท้ังมีการจัดการน้ าท้ิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดร้อยละ100 ของปริมาณน้ าท้ิงทั้งหมด ในจ านวนนี้สามารถน ามาใช้
ในระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภคภายในอาคาร โดยในปี 2564 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ ารวม 7,860.83 ลูกบาศก์เมตร ลดลง จ านวน 25,575.13
ลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 76.49 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณการใช้น  าดิบและน  าประปา

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณการใช้น  าดิบและน  าประปา

ปี
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การใช้น้ าดิบและน้ าประปาท่ีใช้ไป

จ านวน (ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ
2562 - - 42,439.27 100.00
2563 9,003.31 21.21 33,435.96 78.79
2564 25,575.13 76.49 7,860.83 23.51

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดก่อนทิ ง

ปี
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ น้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดก่อนท้ิง

จ านวน (ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ
2562 700 100.00 692.55 100.00
2563 700 100.00 632.23 100.00
2564 100 100.00 89.78 100.00

ปี
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การใช้น้ าดิบและน้ าประปาท่ีใช้ไป

จ านวน (ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ
2562 - - 174,306.73 100.00
2563 10,012.69 5.74 164,294.04 94.26
2564 28,268.87 17.21 136.025.17 82.79

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มีระบบการคัด

แยกขยะตามประเภทท่ีมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดการก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ 
ในปี 2564 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม 75,633 กิโลกรัม นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในส านักงานและรอบ

สถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง โดยในปี 2564 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดและไม่พบกรณีสารเคมีร่ัวไหลจากการด าเนินธุรกิจ
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ตารางแสดงข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย

หมายเหตุ ขยะรีไซเคิลไม่ได้จะไม่ได้มีการแยกออก จะรวมกับขยะท่ีไม่อันตราย (ขยะท่ัวไป) ส่วนขยะท่ีรีไซเคิลได้จะเป็นขยะท่ีมาจากกระบวนการผลิต 
เช่น ถุงบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ถังเหล็ก เป็นต้น

เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปอาหารสัตว์น้ า ปัญหามลภาวะเร่ืองกลิ่น ฝุ่นและเสียง ต้องเกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ
บางคร้ังอาจส่งผลกระทบไปยังชุมชนรอบข้าง ได้มีการน าเทคโนโลยีการก าจัดกลิ่นมาใช้ โดยใช้ระบบ wet scrubber เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สาหรับก าจัด
แก๊สและไอ (Gas and Vapor) ตลอดจนอนุภาคท่ีมีขนาดเล็ก โดยใช้ น้ า เป็นตัวดักจับด้วยการพ่นฉีดของเหลวหรือน้ าให้เป็นละอองฝอยขนาดเล็กให้
กระจายไปปะทะกับกระแสแก๊ส โดยการกระทบจากความเฉ่ือยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสกัดกั้นและการแพร่กระจาย

- ด้านอากาศ ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นโรงงานสีเขียวท่ีอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข บริษัทฯได้ก าหนดเป้าหมายต่างๆท่ีเข้มงวด 
เทียบเท่ามาตรฐาน โดยการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจัดการคุณภาพอากาศ

- ด้านฝุ่น มีการป้องกันมลภาวะด้านฝุ่นด้วยการติดตั้งเคร่ืองดักฝุ่นระบบ Jet filter ในทุกจุดของกระบวนการผลิตท่ีจะก่อให้เกิดมลภาวะ 
และยังมีแผนการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) เพ่ือให้เคร่ืองดังกล่าวท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

- ด้านเสียง มีระบบป้องกันเสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรด้วยอุปกรณ์ลดเสียงหรือ Air Silencer เพื่อลดปัญหาที่อาจก่อมลภาวะด้านเสียงต่อ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียง นอกจากการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก
กระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานท่ีก าหนดแล้ว ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องของโรงงานอย่าง
สม่ าเสมอพร้อมท้ังเฝ้าระวังตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มีการจัดท ากิจกรรมส ารวจกลิ่นกับ
ชุมชนรอบข้าง เพ่ือเข้าถึงปัญหาและความต้องการน ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบบ าบัดกลิ่น ฝุ่นและเสียงท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน

ปี
ขยะ ขยะรีไซเคิล

อันตราย 
จ านวน (กิโลกรัม)

ไม่อันตราย 
จ านวน (กิโลกรัม)

ขยะรีไซเคิลได้
จ านวน (กิโลกรัม)

ขยะรีไซเคิลไม่ได้
จ านวน (กิโลกรัม)

2562 3,017.5 38,150 142,750 -
2563 3,130 45,300 106,920 -
2564 183 21,120 54,330 -

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
บริษัทไม่มีการบันทึกหรือเก็บข้อมูลในเร่ืองของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท้ังนี้จะมีเพียงผลตรวจวัดมลพิษ และคุณภาพอากาศจากปล่อง

ระบายอากาศเท่านั้น

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริษัทยึดมั่นในหลักปรัชญาขององค์กรท่ีว่า “คนคือหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร” ดังนั้น พนักงานคือสินทรัพย์ที่มีค่าและเป็นหัวใจส าคัญในการ
ผลักดันองค์กรไปสู่ความส าเร็จและการเติบโตอย่างย่ังยืน จึงให้ความส าคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของการเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการให้คุณค่าของความแตกต่าง เพื่อสร้างคุณค่าแก่ตัวพนักงานและสร้างแรงบันดาลใจต่อการท างาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยนโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงานได้ก าหนดให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ อันประกอบด้วย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nation Universal Declaration of Human Right: UNDHR) และปฏิญญา
ว่าด้วยหลักการและสิทธิข้ันพื้นฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization: ILO)  
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) รวมท้ังกฎหมายแรงงานของประเทศท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจ หลักเกณฑ์ตาม
มาตรฐานสากลท่ีบริษัทยึดถือนโยบายการบริหารของบริษัทและข้อก าหนดของลูกค้า โดยใช้นโยบายดังกล่าวด าเนินธุรกิจรวมถึงส่งต่อให้กับคู่ค้ าเพื่อ
น าไปประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานท่ีได้รับการระบุว่ามี ความส าคัญในล าดับ ต้นๆ ต่อการ
เคารพสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
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ผลการด าเนินงานด้านสังคม
(1)  พนักงานและแรงงาน

การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน อาจประกอบด้วย การจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เป็นต้น รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดความเสี่ยงในประเด็นข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสนใจมาร่วมงาน พัฒนาความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึก
ผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2564 บริษัทมีการด าเนินงานด้านพนักงานท่ีส าคัญ ดังนี้

การจ้างงาน

รายละเอียด
จ านวนพนักงาน (คน)

ชาย หญิง
พนักงานประจ า 269 137
พนักงานผู้พิการ 1 1

รวม 270 138

นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนพนักงานท่ีเหมาะสม เพียงพอในการจูงใจ ดึงดูด และด ารงไว้ซึ่งพนักงานท่ีมีความสามารถ โดย

ค่าตอบแทนดังกล่าวพิจารณาจากประสบการณ์ ความช านาญ ความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับ
อัตราท่ัวไปของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน  และมีขนาดใกล้เคียงกัน 

บริษัทตอบแทนพนักงานท่ีได้ท างานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีพนักงานของบริษัทพึงได้รับ ตอบ
แทนกับพนักงานท่ีได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยดีกับบริษัท ซึ่งมีดังต่อไปนี้

กองทุนประกันสังคม กองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อพนักงานของเรากรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือ ถึงแก่ความตาย อันมิใช่
เนื่องจากการท างาน
บริษัทจะให้พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าอยู่ในระบบกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นกองทุนท่ีให้หลักประกัน
แก่ผู้ประกันตนให้ได้ประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากการท างาน รวมท้ังกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ท้ังนี้ สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขกองทุนประกันสังคมก าหนด

กองทุนเงินทดแทน กองทุนท่ีจัดตั้งข้ึนส าหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการท างาน 
บริษัทได้ส่งเงินสมทบให้กับกองทุนเงินทดแทนเป็นประจ าทุกปี โดยส่งเงินสมทบฝ่ายเดียวโดยกองทุนเงิน
ทดแทนจะท าหน้าท่ีจ่ายค่าทดแทนให้กับพนักงานท่ีประสบอัตราย เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ สูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสูญหายจากการท างานให้บริษัท

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนท่ีสะสมเงินจากพนักงานและบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนยามเกษียณอายุจากการท างาน
บริษัทน าเงินสะสมของพนักงานท่ีผ่านทดลองงานและเป็นสมาชิก ส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พร้อมท้ัง
เงินสมทบท่ีบริษัทสมทบให้กับพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 
หรือ 5 หรือ 10 หรือ 15 ของค่าจ้างต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้กับพนักงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯ 
เท่ากับร้อยละ 3 สมาชิกจะได้รับคืนเงินท่ีสะสมเท่ากับ 100% และเงินสมทบตามอายุของสมาชิก เป็นปี
อายุสมาชิก 1 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 2 ปี บริษัทสมทบ 20%
อายุสมาชิก 2 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 3 ปี บริษัทสมทบ 40%
อายุสมาชิก 3 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 4 ปี บริษัทสมทบ 60%
อายุสมาชิก 4 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 5 ปี บริษัทสมทบ 80%
อายุสมาชิก 5 ปีข้ึนไป บริษัทสมทบ 100%

52



ANNUAL REPORT 2021   Form 56-1 One Report  
รายงานประจ าปี 2564   แบบ 56-1 One Report 

ตรวจสุขภาพประจ าปี พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีจากโรงพยาบาลท่ีน่าเชื่อถือ
บริษัทก าหนดการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 คร้ัง โดยทีมแพทย์หรือสถาบันตรวจ
สุขภาพท่ีผ่านการรับรอง รายการตรวจสุขภาพจะพิจารณาจากความเสี่ยงของงาน โดยแยกรายการตรวจ
โดยพิจารณาตามกลุ่มลักษณะงาน และแยกรายการแยกกลุ่มพนักงานตามอายุ

ห้องพยาบาล เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจ าบ้านให้แก่พนักงานท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
การฝึกอบรม เราเชื่อว่าบุคลากรท่ีดีเป็นปัจจัยท่ีจะน าบริษัทไปสู่ความส าเร็จ เราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพ่ิมพูน

ความรู้และความช านาญในการท างานให้ดีย่ิงข้ึน โดยการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกบริษัท
สัมมนานอกสถานท่ี บริษัทจัดกิจกรรมสัมมนาตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนประจ าปี และมี

กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการท างานเป็นทีมให้แก่พนักงานอีกด้วย
ประกันสุขภาพ และประกัน
อุบัติเหตุ

เพื่อเป็นการช่วยลดความขัดแย้งในด้านเงินชดเชยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต้องสูญเสียชีวิต 
สูญเสีย อวัยวะหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถ้านายจ้างมิได้ท าประกันกลุ่มไว้ จะต้องชดเชยให้ด้วยเงิน
ของนายจ้างเอง หรือหากลูกจ้างได้รับเงินชดเชยในจ านวนที่น้อยกว่าท่ีลูกจ้างคาดหวัง อาจท าให้เกิด
ความไม่พอใจส่งผลเสียต่อภาพพจน์ขององค์กรนั้นๆ
บริษัทจะท าประกันสุขภาพกลุ่มในกรณีเจ็บป่วยหนักจนต้องนอนพักโรงพยาบาล อุบัติเหตุ และประกัน
ชีวิต โดยแบ่งกลุ่มดังนี้
- กลุ่มพนักงานท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
- กลุ่มพนักงานประจ า

กองทุนการศึกษา กองทุนแบ่งเป็น ทุนเพื่อการศึกษาของบุตรพนักงาน เพื่อเป็นการลดภาระของพนักงานและทุนเพื่อ
การศึกษาของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติมความรู้มากยิ่งข้ึน
โดยมีก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่อนาคตของบุตรพนักงานท่ี
อายุงาน 1 ปีข้ึนไป และเกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย

เงินรางวัล(โบนัส) ประจ าปี เป็นเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เงินช่วยเหลือในโอกาส
ต่างๆ

บริษัทมีเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ เงินช่วยเหลือเยี่ยมไข้พนักงาน เงิน
ช่วยเหลือค่าท าศพ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน และเงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร

เคร่ืองแบบพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน
รางวัลขยันประจ าปี เพื่อเป็นรางวัลให้พนักงานท่ีมีความมุ่งมั่นตั้งในในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ
รางวัลปฏิบัติงานนานปี เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานท่ีท างานกับบริษัทมาเป็นเวลานานและรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัท
โครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนด (Early)

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือพนักงานท่ีมีความประสงค์ขอเกษียณอายุก่อนก าหนด ให้มีเงินทุนส ารองในการ
ด าเนินชีวิตหลังออกจากงาน

ค่าอาหารพนักงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานท่ีมาปฏิบัติงานในวันหยุด
น้ าสะอาดส าหรับด่ืม บริษัทตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน จึงได้ติดตั้งเคร่ืองท าน้ าเย็น พร้อมท้ังน้ าด่ืมสะอาดไว้บริการ

พนักงานตามจุดและหน่วยงานต่างๆ อย่างท่ัวถึง
โรงอาหาร เพ่ือให้พนักงานได้มีสถานท่ีรับประทานอาหารท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ บริษัทจึงได้เตรียมโรงอาหาร

พร้อมติดตั้งทีวี เพื่อสร้างความบันเทิงให้พนักงานในช่วงเวลาพักผ่อน
รถรับ-ส่ง บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไป-กลับ ของพนักงาน เพื่อเป็นการ

ลดรายจ่ายค่าเดินทางให้กับพนักงาน
งานเลี้ยงปีใหม่ บริษัทจัดให้มีงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับพนักงาน โดยเน้นการจัดงานข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีใน

หมู่พนักงาน 
เบี้ยขยัน บริษัทฯ ให้รางวัลเบี้ยขยันรายเดือนกับพนักงานประจ าท่ีมาท างานและบันทึกเวลาท างาน ตาม

หลักเกณฑ์
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนมีทักษะและความรู้เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
1. พัฒนาการท างานเป็นทีมโดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการด าเนินการให้บรรลุตามนโยบายท่ี

ก าหนด
2. พัฒนาจากพนักงานไปสู่สายการบริหารการจัดการอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาจากพนักงานไปสู่สายผู้ช านาญการ

การฝึกอบรมพนักงาน
ในปี 2564 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการท างานแก่พนักงานจ านวน 30 หลักสูตร โดยมีจ านวนชั่วโมง

อบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปีจากเป้าหมาย 10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใต้ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทจะด าเนินการภายใต้นโยบายของ

บริษัท ดังนี้

1. บริษัทจะสนับสนุนให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อก าหนดต่างๆ ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและวิธีการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

และโรคจากการท างาน

3. บริษัทจะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัย พร้อมท้ังประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนักงานรับทราบ
4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากร ท้ังงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

5. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัยภายในบริษัท

ในปี 2564 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย 
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการท างานด้วยความปลอดภัย รวมท้ังก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และ

ผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีก าหนดข้ึนโดยเคร่งครัด ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน

2. พัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ และสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัย พร้อมท้ังประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้พนักงานรับทราบ

3. บริหารจัดการจัดการความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและ
แก้ไขความเสี่ยงจะถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล

4. จัดหาทรัพยากรละอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในการด าเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

ในปี 2564 พบกรณีการบาดเจ็บจากการท างานจ านวน 1 คร้ัง ท้ังนี้ บริษัทได้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว คือ 
1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน
2. จัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการขนย้ายวัตถุดิบ
3. แจ้งผู้ขายในด้านมาตรการความปลอดภัย ในการจัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน
4. ด าเนินการจัดอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักทางด้านความปลอดภัยมากข้ึน
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(2)   ลูกค้า         
บริษัทเป็นผู้น าด้านคุณภาพอาหารกุ้ง โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารกุ้งรายแรกในประเทศไทยท่ีมีมาตรฐานรองรับครบท้ังระบบคุณภาพ ISO 

9001, ISO14001 มาตรฐานการผลิต GMP&HACCP และตรารับรอง Q Mark ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้สามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีดี และ
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ท้ังนี้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีความคุ้มค่าและสามารถตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์

ในด้านราคานั้น ผลิตภัณฑ์ถูกควบคุมโดยกรมการค้าภายใน  และอ้างอิงราคาซื้อขายจากตลาดกลางสินค้าประมง จึงมั่นใจได้ว่า ราคาสินค้า
เป็นธรรมต่อลูกค้าโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ  ส่วนบรรจุภัณฑ์มีขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลาย เพื่อเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและ ได้รับ
การข้ึนทะเบียนในทุกผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ าหน่าย รวมท้ังข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมประมงทุกประการ นอกจากนี้ทีมวิชาการของ
บริษัทฯ ยังได้จัดท าคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ าในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าแจกจ่ายให้กับเกษตรกรอีกด้วย 

ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ผลิตภายใต้กระบวนการของระบบมาตรฐาน Good Manufacturing Practice
หรือ GMP คือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ีดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภคหลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่
สถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตท่ีดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ระบบการจัดการท่ีดีในเร่ือง
สุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) และใช้ ระบบ HACCP Hazard Analysis Critical Control Point ในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ี
ต้องควบคุมเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารท่ีปราศจากอันตราย 3 ด้าน ได้แก่
อันตรายทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ อันอาจมีผลกระทบต่ออาหารตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนส่งถึงมือลูกค้า

บริษัทได้พัฒนา ระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ พร้อมท้ังพัฒนางานทดสอบคุณภาพ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์ของ
ลูกค้า โดยห้องปฏิบัติการของเรามีมาตรฐาน ISO/IEC17025 ท่ีผ่านการรับรองแล้วในปี 2557 โดยกรมวิทย์บริการเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน
คุณภาพของห้องปฏิบัติการ อีกท้ังบริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล ข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ในด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีในตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการใช้ NIRs ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อความรวดเร็วในการ
รายงานผล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) ชุมชนและสังคม

บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคยีง 
เพ่ือลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท้ังทางตรงและทางอ้อมของโรงงาน อาทิ กลิ่น เสียง ฝุ่น ท่ีไม่เป็นอันตราย และอาจ
ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ผ่านโครงการชุมชนสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในพื้นท่ี ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างพลังบวก สร้างรายได้พิเศษ กระจายรายได้หมุ นเวียน
ภายในองค์กร และร่วมแบ่งปันแนวทางต่อยอดอาชีพเสริม  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทฯ ผ่านโครงการต่าง 
ๆ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐกิจ 
(ESG : Environment  Social and Governance)

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน 
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โครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
“พีพี ไพรม์”ประจ าปี 2564

สร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน (Empowering For Sustainability)

ตลอดระยะเวลา 34 ปี ท่ีผ่านมาในการด าเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัทในเครือ เชือ่มั่นว่า “คน” คือพลังส าคัญของทุกธุรกิจ โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการท าให้ชีวิตของผู้คนในสังคม มีความมั่นคงและ
ย่ังยืน จึงด าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับความย่ังยืน ให้ผลตอบแทนท่ีมั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมท้ังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่มีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส าคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า สื่อมวลชน ชุมชน ตลอดจนบุคลากรใน
องค์กร

โดยมีการด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ท่ีเป็นรูปธรรมมา มากกว่า 15 ปี
และมีการจัดตั้ง คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee) เมื่อปี 2559 เพ่ือก ากับดูแล ก าหนด นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ และในปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะเป็น คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee) เพื่อ
ยกระดับและต่อยอดด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

“พีพี ไพร์ม” ยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อนาคตท่ีดี ส าหรับเยาวชน และเกษตรกรไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ท่ีจัดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีความย่ังยืน ท้ังในระดับประเทศ และระดับชุมชน โดยสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ (ESG :
Environment Social and Governance)

แต่เนื่องจากในปี 2564 ท่ีผ่านมา ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดระลอกใหม่
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ท่ีสามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ทางรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีการก าหนดพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ ตามสถานการณ์ ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุด และยกระดับการบังคับใช้มาตรการ
ป้องกันโรค บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยหลักจริยธรรมและ
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงมีนโยบายชะลอการเดินทางเพื่อด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) นอกพื้นท่ีจังหวัด เพื่อปฏิบัติตามประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังคงด าเนินงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นท่ีจังหวัด ซึ่งเป็นท่ีตั้งของสถานประกอบการ รวมถึง
ชุมชนใกล้เคียง เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อหน่วยงานภายนอก อีกท้ังเพื่อลดผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท้ังทางตรงและทางอ้อมของส่วนโรงงานต่อไป

Corporate Social Responsibility 
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มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR  ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู ตลอดจนแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการด ารงชีวิตร่วมกับป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝ่ัง เพื่อรักษ า
สมดุลทางธรรมชาติ ให้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ิน ให้สามารถสร้างอาชีพ
จากการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า น ามาซึ่งรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในป่าชายเ ลน 
เพิ่มข้ึน 10 ไร่ และขยายพันธุ์สัตว์น้ าโดยการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ าสู่ระบบนิเวศป่าชายเลน  
ตามแผนการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 7 ปี (2561-2567) ในพื้นที่ 10 ไร่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า อาทิ กุ้งขาว ปูแสม ปูม้า ณ ต.ปากทะเล อ.
บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยความร่วมมือแบบบูรณการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บมจ .พีพี ไพร์ม, จังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานประมง
จังหวัดเพชรบุรี, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ 3 กรม ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, องค์การบริหารส่วนต าบลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี, หน่วยงานราชการส่วน
ท้องถ่ินอื่นๆ, ส่ือมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี   
เนื่องจากในปี 2564 ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้ประสานงานกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเจริญเติบโตของต้นกล้า พันธุ์ไม้ที่น ามาปลูกในพื้นที่ ป่าชาย
เลน โดยผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดี ต้นไม้มีอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า 80% /พื้นที่ปลูก/ปี และมีขนาดต้นสูง 4 – 5 เมตร 
นอกจากนี้ยังคงมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป

• โครงกำร ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่ำชำยเลน
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นอกจากโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับประเทศ บริษัทฯ ยังมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อ

หน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน และชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียง เพ่ือลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท้ังทางตรงและทางอ้อมของ

โรงงาน อาทิ กลิ่น เสียง ฝุ่น ท่ีไม่เป็นอันตราย และอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ผ่านโครงการชุมชน
สัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในพื้นท่ี ประชาชน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้าง

พลังบวก สร้างรายได้พิเศษ กระจายรายได้หมุนเวียนภายในองค์กร และร่วมแบ่งปันแนวทางต่อยอดอาชีพเสริม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

ลูกค้าตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทฯ ผ่านโครงการต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และ

ครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐกิจ (ESG : Environment Social and Governance)

CSRCorporate Social Responsibility 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
• โครงกำร ส ำรวจกลิ่นจำกกระบวนกำรผลิต

ในพื้นท่ีชุมชน
ทีมงานสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม
จ ากัด (มหาชน) ลงพื้นท่ีส ารวจกลิ่นจากกระบวนการผลิต ทุกไตรมาสในพื้นท่ีรัศมี 3 กิโลเมตรจาก
บริษัทฯ ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยสอบถามข้อมูลจากตัวแทนชุมชนในพื้นท่ี เพื่อเป็น
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ หากพบปัญหาจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และท าความเข้าใจ
ร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับชุมชนในพื้นท่ีเป็นอย่างย่ิง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมความย่ังยืนในทุกมิติ 
ในปี 2564 ท่ีผ่านมา ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
บริษัทฯ ยังคงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการในพื้นท่ี มีการติดต่อประสานงานอย่าง
สม่ าเสมอและติดตามข่าวสารจากชุมชนเพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประชาชนในชุมชนมีความสุข 

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการละเลยการคัดแยก เป็นห่วงโซ่หนึ่งท่ีน าพาให้
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สุขภาพร่างกายและชีวิตโดยรวมแย่ลง บริษัทฯ 
ตระหนักถึงความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งโครงการ คัดแยกขยะ
และจัดการขยะรีไซเคิล  ข้ึนภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร
คัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถัง รวมไปถึงการจัดการขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล
ได้ เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเพ่ือให้มีการหมุนเวียนและใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• โครงกำรคัดแยกขยะและจัดกำรขยะรีไซเคิล 
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ตลอดระยะเวลากว่า 16  ปี  โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เราได้สนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี  ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  รวมถึง
ทุนสนับสนุนส าหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน  ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ตลอดจน
ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน/สถาบันการศึกษาในชุมชน บุตรหลานลูกค้าเกษตรกร และ
บุตรพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมมากกว่า 2,351 ทุน 
มูลค่างบประมาณกว่า 7,965,000 บาท 

• โครงกำรบัณฑิต พีพี ไพร์ม - ไทยลักซ์ฯ

เพราะเราตระหนักถึงความส าคัญด้านการศึกษาของเยาวชน   ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก และมุ่งม่ันที่จะปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชน ให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของการศึกษา ตลอดจนให้มีความสามารถและ
ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อที่จะเป็นก าลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของประเทศ    เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข  ถือเป็น
รากฐานของการเสริมสร้างให้คนมีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพ สร้างความม่ันคงแก่ตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน 

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชน มุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยจะด าเนินการ
จัดขึ้นเนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของ
บริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนาการ แจก
ของขวัญ/ของรางวัล และเล้ียงอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมงาน 

• โครงกำร เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชนเช่นเดียวกัน แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยจะ
ด าเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิต
หลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนาการ 
แจกของขวัญ/ของรางวัล และเล้ียงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน

• โครงกำร แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอำยุ 

เป็นการจัดกิจกรรม รณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลส าคัญ ได้แก่ วันข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์ โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการในท้องถ่ิน สถานีต ารวจทางหลวงในท้องท่ีใกล้เคียงฐานการผลิตหลักของบริษัท
ฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา  ซึ่งรูปแบบการด าเนินงาน เป็นการแจกของท่ีระลึก (ม่านบัง
แดดรถยนต)์ บริเวณซุ้มทางหลวง หรือจุดพักบริการประชาชน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน 
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับข่ี ท้ังต่อตนเอง และผู้อื่น  

เนื่องจากในปี 2564 ท่ีผ่านมา ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) บริษัทฯ จึงได้ประสานงาน และหารือร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เด็กดีใจ 
กับผู้ใหญ่ใจดี, โครงการ แบ่งปันรอยย้ิม สู่ผู้สูงอายุ และ โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนว
ทางการด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น และได้ข้อสรุปร่วมกันคือ ให้เลื่อนการด าเนินงานของ
โครงการฯ ต่าง ๆ ออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการท่ีจัด
งานอย่างสม่ าเสมอ และติดตามข่าวสารเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป

• โครงกำร รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ
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โดยการร่วมแบ่งปันส่ิงของเครื่องใช้คุณภาพดีเพื่อการกุศลจากคณะผู้บริหารใจดีของ
บริษัทฯ มาร่วมประมูลและจ าหน่ายภายในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อน ารายได้สมทบ
ทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย เยียวยา ฟื้นฟู แก่พี่น้องชาวใต้ และลูกค้าตัวแทน
จ าหน่าย ในล าดับต่อไป

• โครงกำร พีพี ไพร์ม ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยทำงธรรมชำติ 

คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ใน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส ารองโลหิตในภาวะปกติและเตรียมความพร้อม
ในการรองรับกับภาวะวิกฤติที่ มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนมนุษย์ ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

• โครงกำร บริจำคโลหิต

โครงการโรงงานสีขาว บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วม โครงการโรงงาน
สีขาว ตามนโยบายของรัฐบาล และขอความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดและเป็นการให้ความร่วมมือต่อ
รัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการตรวจสอบความเรียบร้อย
ของทุกข้ันตอนตามกระบวนการ 

• โครงกำร โรงงำนสีขำว

บริษัทฯ สนับสนุนน้ าดื่ม แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อน าไปมอบให้แก่ทีม
แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน และเฝ้าระวังเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) 

• สนับสนุนน้ ำด่ืมแก่หน่วยงำนรำชกำร
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วิสยัทศัน์
พนัธกิจ
ค่านิยม

มิติด้านเศรษฐกิจ
• โครงกำรประมงโรงเรียน

บริษัทฯ ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี   โดยเริ่มตั้งแต่ปี 
2552  จนถึงปัจจุบัน  โดยการสนับสนุน อำหำรสัตว์น้ ำ และแนะน าเทคนิค
วิธีการเล้ียงแก่โรงเรียนในท้องถ่ินทุรกันดารท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการด าเนิน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยด าเนินการมาแล้วมากกว่า 110 
โรงเรียน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมมูลค่าอาหารสัตว์น้ า เป็นงบประมาณ
ทั้งส้ินกว่า 4,100,000 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมตลอดมา    

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)  จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาด
ของทางภาพรัฐอย่างเคร่งครัด โดยงดการเดินทางไปมอบอาหารสัตว์น้ า     แต่
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
เพื่อติดตามผลการเล้ียงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ
โครงการประมงของแต่ละโรงเรียนแบบเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทาง
โทรศัพท์ และ ช่องทาง Online ต่างๆ อาทิ Application : LINE , Social 
Media : Facebook , E-mail

บริษัทฯ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสืบสานแนว
พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้ริเริ่ม “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”  จึงเป็น
ที่มาของแนวคิด “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนไทย” โดยเป็นการจัดกิจกรรมประมงโรงเรียน แก่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศ จ านวนทั้งส้ิน  220  โรงเรียน  ซึ่งบริษัทฯ ได้
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560  จนถึงปัจจุบัน  โดยที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินงานเสร็จส้ินแล้ว 78 โรงเรียน  มูลค่าอาหารสัตว์น้ ารวมทั้งส้ินกว่า 
940,000 บาท
ในปี 2564 ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของทางภาพรัฐ
อย่างเคร่งครัด โดยงดการเดินทางไปมอบอาหารสัตว์น้ า  แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อติดตามผลการเล้ียง
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของแต่ละโรงเรียนแบบ
เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทางโทรศัพท์ และ ช่องทาง Online ต่างๆ อาทิ 
Application : LINE , Social Media : Facebook , E-mail

• โครงกำรสำนต่อควำมพอเพียง 
สู่ประมงโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนไทย
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วิสยัทศัน์
พนัธกิจ
ค่านิยม

มิติด้านเศรษฐกิจ

• โครงกำร พีพี ไพร์ม–ไทยลักซ์ ชวน ช้อป ช่วย แชร์

เป็นโครงการฯ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กร สามารถน าสินค้า
อุปโภค-บริโภค มาจ าหน่ายในราคามิตรภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างพลังบวก สร้างรายได้พิเศษ กระจาย
รายได้หมุนเวียนภายในองค์กร และร่วมแบ่งปันแนวทางต่อยอด
อาชีพเสริม จากโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 
ในส่วนของ “พนักงาน” 
โดยภายในงานมีสินค้าหลากหลายประเภท รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษ 
ได้แก่ การสะสมยอดซื้อเพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย และ ลุ้นรับ
รางวัลพิเศษ จากคูปองหางบัตร 

ในปี  2564 ด้ วยสภาวะเศรษฐกิจที่ เกิดจากผลกระทบของ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) นั้น บริษัทฯ ได้เห็นถึงปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
ของพนักงาน จึงมีแนวทางเพื่อด าเนินงานช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่าย
ของพนักงาน โดยจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ าของบริษัทฯ จากการ
ด าเนินงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนา (RD) โดยให้พนักงานซื้อผลผลิต
สัตว์น้ าของบริษัทฯ ในราคาถูก ท่ีไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและพนักงานได้รับวัตถุดิบในการบริโภคที่มีคุณภาพอีกด้วย 

• โครงกำร ตลำดสดสัตว์น้ ำพีพี ไพรม์-ไทยลักซ์ฯ
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การวิเคราะห์และค าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion 
and Analysis: MD&A)

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในปี 2564 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท
ย่อยมีรายได้จากการขายรวม 649.79 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้
จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ า รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และรายได้
จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 89.57 ล้านบาท 538.44 ล้านบาท และ 
21.78 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งรายได้ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
13.79 ร้อยละ 82.86 และร้อยละ 3.35 ของรายได้จากการขายรวม 
ตามล าดับ  บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 54.37 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน โดยธุรกิจหลักมีรายได้ลดลงร้อยละ 59.83 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน

โดยปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม186.27 ล้าน
บาท ซึ่งขาดทุนลดลงร้อยละ 43.48 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุ
หลักเกิดจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในปีก่อน 181.83 ล้านบาท

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ร้อยละ

รายได้จากการขาย 649.79 1,617.64 (967.85) (59.83)
รายได้อื่น 105.34 37.24 68.10 182.87
รวมรายได้ 755.13 1,654.88 (899.75) (54.37)
ต้นทุนขาย 690.00 1,406.99 (716.99) (50.96)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 186.50 268.29 (81.79) (30.49)
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน - 114.64 (114.64) (100.00)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม - 67.19 (67.19) (100.00)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ - 32.24 (32.24) (100.00)
อื่นๆ - 7.01 (7.01) (100.00)
ผลขาดทุน (ก าไรและกลับรายการ) จากการด้อยค่า TFRS 9 (4.95) 6.44 (11.39) (176.86)
รวมค่าใช้จ่าย 871.55 1,902.80 (1,031.25) (54.20)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 116.42 247.92 (131.50) (53.04)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 74.46 86.18 (11.72) (13.60)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 190.88 334.10 (143.22) (42.87)
ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (4.61) (4.52) 0.09 1.99
ขาดทุนส าหรับงวด 186.27 329.58 (143.31) (43.48)

63



ANNUAL REPORT 2021   Form 56-1 One Report  
รายงานประจ าปี 2564   แบบ 56-1 One Report 

ผลการด าเนินงานปี 2564
1.1 รายได้
ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์น  า

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าเท่ากับ 89.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 93.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดในปี 2563 จนถึงปี 2564 มีผลกระทบให้ราคาขายในตลาด

ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรไม่สามารถน าสัตว์น้ าออกสู่ท้องตลาดได้ ท าให้เกษตรกรรอดูสถานการณ์ราคาตลาด จึงเป็นเหตุให้รายได้จากการขายลดลงใน
จ านวนดังกล่าวข้างต้น ส าหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งลดลงร้อยละ 90.99 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และส าหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลา
ลดลงร้อยละ 95.92 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์เลี ยง
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงเท่ากับ 538.44 ล้านบาท เติบโตเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 96.79 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

บริษัทย่อย ในปี 2564 จ านวน 21.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทมีโรงไฟฟ้าท่ีรับรู้รายได้ 5 โรง จากโรงไฟฟ้าท้ังหมดท่ี
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 15 โรง  

1.2 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต โดยใน ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 690 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.96 

เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องตามรายได้จากการขายท่ีลดลง

1.3 ก าไร (ขาดทุน) ขั นต้น
ขาดทุนข้ันต้น 2564 เท่ากับ 40.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 250.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 119.09

1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2564 เท่ากับ 186.50 ล้านบาท ลดลงจ านวน 81.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.49 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีผลกระทบในเชิงกว้าง และทางบริษัทมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่
จ าเป็น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง

1.5 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
ใน ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 186.27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น   

ฐานะทางการเงิน    
2.1 สินทรัพย์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จ านวน 1,615.44 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน 274.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.51 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 139.53 ล้านบาท 
และลูกหนี้การค้า 84.80  ล้านบาท จากยอดขายท่ีลดลงและการรับช าระหนี้จากงวดก่อน 
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2.2 หนี สิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จ านวน 1,516.61 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 

299.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.51  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทได้จ่ายช าระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจ านวน 201.30 ล้านบาท และเจ้าหนี้
การค้าจ านวน 87.01 ล้านบาท

สัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 15.35 เท่า และ 24.86 เท่า 
ตามล าดับ

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 98.83 ล้านบาท โดยเพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 25.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.27 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มทุนจ านวน 182.40 ล้านบาทผลขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2564 
จ านวน 186.27 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ จ านวน 41.57 ล้านบาท

สภาพคล่อง
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 137.63 ล้านบาท กระแสเงินสดได้มาจาก

กิจกรรมการลงทุนจ านวน 229.24 ล้านบาท กระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 10.78 ล้านบาท และผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลง 41.58 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 39.25 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจ านวน 77.64 ล้านบาท      

เรื่องอ่ืนๆ
เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 บริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพจ านวน 9 แห่ง ในประเทศญี่ปุ่น มี
มูลค่าโครงการท้ังหมดจ านวน 2,700 ล้านเยน (786 ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 Sumo Power Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการจ่ายเงินมัดจ าส าหรับโรงผลิตไฟฟ้า 1 
แห่ง เป็นจ านวนเงิน 50 ล้านเยน ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และมีการจ่ายเงินมัดจ าส าหรับโรงผลิตไฟฟ้า 1 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 53 ล้านเยน ให้กับ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ได้โอนท่ีดิน 1 แห่งไปยังบริษัทเอกชนแห่งท่ีสอง แม้ว่าบริษัทเอกชนแห่งท่ีหนึ่ง มีหน้าท่ีต้องโอนท่ีดิน
เหล่านี้ให้กับ Sumo Power Company Limited ซึ่งราคาโอนทรัพย์สินรวม 300,000,000 เยน ซึ่ง Sumo Power Company Limited ได้จ่ายเงิน
ให้กับบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง แล้วจ านวน 50,000,000 เยน

เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 Sumo Power Company Limited ได้ด าเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 1 
แห่งดังกล่าวให้แก่บริษัทเอกชนแห่งที่สองและการเรียกร้องค่าเสียหาย 1,000,000 เยน จากบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง

เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 PPSN Company Limited ได้ด าเนินการย่ืนขอเฉลี่ยทรัพย์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อเรียกร้องเงินมัดจ า
โรงไฟฟ้า จ านวน 50 ล้านเยน ซึ่งในวันที่ 24 กันยายน 2564 บริษัทย่อยได้รับเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์งวดแรกจ านวน 500,000 เยน ท้ังนี้ท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายแจ้งว่ามีโอกาสท่ีจะได้รับเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์เพิ่ม แต่ไม่ทราบระยะเวลาท่ีแน่ชัด เนื่องจากข้ันตอน อยูในชั้นศาลและอยู่ระหว่างรอขาย
ทอดตลาด

เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับการโครงการริเวอร์ไซด์
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมการร่วมลงทุนกับ

บริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จ ากัด หรือ Rich Partners Co., Ltd. (“ริช พาร์ทเนอร์ส”) ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) 
ภายใต้โครงการชื่อ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยู่ท่ีเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดังกล่าว
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พัฒนาภายใต้ บริษัทเจ้าของโครงการชื่อบริษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ จ ากัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ 
อินเวสท์เม้นท์”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดต้ังข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม ท้ังนี้ บริษัทฯ จะร่วมลงทุน ในโครงการเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 3,100 
ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี 29.4140 บาท ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 
2561) และบริษัทฯ จะมีสิทธิในการจ าหน่าย และ ได้รับผลตอบแทนท้ังหมดจากการจ าหน่ายห้องชุดพักอาศัยของโครงการริเวอร์โซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้
คัดเลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็นพื้นท่ีรวมประมาณไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของพื้นท่ีในส่วนพักอาศัยท้ังหมดในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ 
จะได้การรับประกันผลตอบแทนการร่วมลงทุนข้ันต่ าในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจ านวนเงินลงทุนของบริษัทฯทั้งหมด ตามที่จะก าหนดในสัญญาร่วม
ลงทุน หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญาร่วมลงทุนฯ”) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จ ากัด อยู่ในระหว่างเจรจา และจะลง
นามในสัญญาดังกล่าวต่อไป 

เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษัทได้จ่ายช าระเงินมัดจ าจ านวน 210 ล้านเยน (ประมาณ 62.31 ล้านบาท) และจะช าระเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ
ท้ังหมด เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ต่างๆ ตามท่ีจะระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนฯ ส าเร็จครบถ้วนแล้ว ท้ังนี้ หากเงื่อนไขบังคับก่อน ต่างๆดั งกล่าวไม่ส าเร็จ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิ ได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวคืนท้ังจ านวน

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 15/2562 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 มีมติให้บริษัทออกหนังสือยกเลิกการลงทุนดังกล่าว และ
ขอรับเงินมัดจ าดังกล่าวจ านวน 65.57 ล้านบาท เนื่องจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวมีความล่าช้าเกินกว่าท่ีได้ตกลงกัน ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวสูงข้ึน

เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวจ านวน 171 ล้านเยน (เทียบเท่า 47.10 ล้านบาท) คืนจาก ริช พาร์ทเนอร์ส
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวจ านวน 5 ล้านเยน (เทียบเท่า 1.48 ล้านบาท) คืนจาก ริช พาร์ทเนอร์ส
ปัจจุบันบริษัท จะส่งจดหมายทวงถามหากคู่ความยังเพิกเฉย บริษัทจะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป

เงินกู้ยืมระยะสั นและเงินให้กู้ยืมกับ Aulux Power Co., Ltd.
บริษัทมียอดเงินกู้ยืมจาก Aulux Power Co., Ltd. 0.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ครบก าหนด

ช าระคืนในเดือนมกราคม 2563 โดยบริษัทจะไม่จัดท าสัญญาฉบับใหม่ และในอนาคตจะน าไปหักกลบลบหนี้กับเงินให้กู้ยืม
บริษัทมียอดเงินให้กู้ยืมกับ Aulux Power Co., Ltd. 90.87 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ครบก าหนด

ช าระคืนในปี 2563 - 2564 และเมื่อทวงถาม เมื่อบริษัทมีสภาพคล่องดีข้ึน บริษัทจะติดตามทวงถามผ่านท่ีปรึกษาทางกฎหมายต่อไป 

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้ง ไตรมาส 4/2564
สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเดือน พ.ย. 64 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยงออกสู่ตลาด 19,453.18 ตัน ปริมาณลดลง 17.20% เมื่อเทียบกับเดือน

ก่อน (23,494.99 ตัน) และลดลง 12.06% เมื่อเทียบปีก่อนในเดือนเดียวกัน (22,121.49 ตัน) โดยผลผลิตแบ่งออกเป็นกุ้งขาว 18,072.94 ตัน 
(92.90%) และกุ้งกุลาด า 1,380.24 ตัน (7.10%) สัดส่วนการผลิตแบ่งตามภูมิภาคได้แก่ ใต้ตอนบน 30.18% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 25.76% ภาค
ตะวันออก 16.04% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 15.09% และภาคกลาง 12.93%

สัดส่วนการเลี้ยงกุ้ง เกษตรกรไทยยังคงนิยมเลี้ยงกุ้งขาวประมาณ 90% เนื่องจากใช้เวลาในการเลี้ยงสั้น มีผลผลิตสูง และมีตลาดรองรับ ส่วน
กุ้งกุลาด า 5% ท่ีเหลือเป็นการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในเขตภาคกลาง และจ.ฉะเชิงเทรา การเลี้ยงในช่วงไตรมาส 4/2564 การเลี้ยงปรับตัวลดลง เนื่อง
ปัญหาน้ าท่วมในเขตภาคกลาง และการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาว ในเขตภาคใต้และตะวันออก ท าให้ราคากุ้งขาวปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์น าเข้าและส่งออกของประเทศไทยตั้งแต่เดือน ม.ค. - พ.ย. 64 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 39,984.89 ตัน มูลค่า 5,692.89 ล้าน
บาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึน 79.12% และ 103.58% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 140,635.25 ตัน 
มูลค่า 44,895.16 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึน 1.71% และ 9.15% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกพบว่าตลาดส่งออกหลักของไทยคือ สหรัฐอเมริกา 31.70% ญี่ปุ่น 24.73% จีน 16.04% เกาหลีใต้ 6.65% ไต้หวัน 3.89% 
และประเทศอื่น ๆ 16.99%
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แนวโน้มอุตสาหกรรมกุ้ง ไตรมาส 1/2565
ส าหรับปริมาณผลผลิตกุ้งของไทยปีนี้ภาพรวมอยู่ท่ี 280,000 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาราว 4% และคาดว่าในปี 2565 จะมีผลผลิตกุ้งอยู่ท่ี

ประมาณ 300,000 ตัน โดยผลผลิตกุ้งไทยลดลงตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาโรคระบาดกุ้ง ผนวกกับความไม่ชัดเจนของแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมกุ้งของภาครัฐ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ไทยสูญเสียต าแหน่งผู้น าการผลิตกุ้งของโลกที่เคยท าได้เป็นอันดับ 1 ในช่วง 10 ปีก่อน

ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 เกษตรยังชะลอการลงกุ้งคร็อปใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงโรคระบาดตัวแดงดวงขาว คาดว่าจะมีการลงเลี้ยงกุ้งใน
เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่สภาวะอากาศท่ีค่อนข้างเหมาะสม ความเค็มของน้ าเพิ่มสูงข้ึน มีผลต่ออัตรารอดและการเจริญเติบโตของกุ้ง 
จากไตรมาส 4/2564 ท่ีผ่านมาราคากุ้งปรับตัวสูงข้ึนมาอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปี ส่งผลให้เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรลงเลี้ยงกุ้งเพ่ิมจ านวนมากข้ึน 10-
15%

สถานการณ์โลก จากที่ไทยเคยครองต าแหน่งผู้ผลิตและส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของโลกสร้างรายได้ให้ประเทศปีละนับแสนล้านบาท แต่วันนี้กลับ
เสียแชมป์ให้ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม ขณะท่ีภาพรวมของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งของโลก ภูมิภาคอเมริกาท่ีเคยผลิตได้เป็นรองชาติใน เอเชียมา
ตลอดก าลังแซงหน้าเรา โดยมีเอกวาดอร์เป็นผู้น า ขณะท่ีผลผลิตกุ้งในภูมิภาคเอเชียตอนนี้เวียดนามก็กลายมาเป็นดาวเด่น โดยมีการคาดการณ์ ว่า
ผลผลิตกุ้งโลกในปี 2565 จะเพ่ิมข้ึน 8-10% หากภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงรักษาระดับเท่ากับปัจจุบัน

สรุปสถานการณ์การเลี ยงปลา ไตรมาส 4/2564
สถานการณ์ด้านการเลี้ยงแม้ว่าเข้าสู่ฤดูฝนปริมาณน้ าเหนือเข่ือนเพิ่มข้ึนบ้าง แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่งผลกระทบตลาดในบางพื้นท่ี ส่วนแหล่งน้ าธรรมชาติระดับน้ าเพ่ิมมากข้ึน การเลี้ยงดีข้ึน เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเลี้ยงปลานิล 70% เนื่องจากตลาด
รองรับมากกว่าและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากกว่าปลาชนิดอื่น ปลาดุก 20% และปลาอื่นๆ 10% ภาพรวมผลผลิตดีกว่าในช่วงไตรมาส 3 ท่ีผ่านมา 
แต่ยังมีปัญหาลูกพันธุ์ปลาไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรท่ีมีการลงปลาชุดใหม่อยู่บ้าง และราคาอาหารส าเร็จรูปปรับตัวสูงข้ึน 3-6% สาเหตุ
เนื่องวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารปลาปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยบางรายชะลอการเลี้ยง

ราคาปลาปรับตัวสูงข้ึนจากไตรมาสก่อน ราคาปลานิลอยู่ท่ี 70-75 บาท/กก. ปลาดุกอยู่ท่ี 45-48 บาท/กก. ส่วนปลากะพงขาว (ปลาเนื้อ) ท่ี
ราคาตกต่ าเท่ากับช่วงไตรมาสท่ี 3 อยู่ท่ี 55-60 บาท/กก.

สินค้าปลานิลส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศ ร้อยละ 95 และส่งออกเพียงร้อยละ 5 ในรูปปลานิลท้ังตัวแช่แข็ง ซึ่งมีขนาดเล็ก มูลค่าต่ า และมี
ส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกในอัตราท่ีต่ า เพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้าปลานิลท้ังหมดท่ีสหรัฐอเมริกาน าเข้า 

สรุปสถานการณ์สัตว์เลี ยง ไตรมาส 4/2564
แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กลับมาระบาดอีกคร้ังในช่วงปลายปี แต่อย่างไรก็ตามสัตว์

เลี้ยงยังจ าเป็นต้องมีการบริโภคเป็นประจ า ประกอบกับผู้เลี้ยงมีความเอาใจใส่ให้ความส าคัญกับสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว ท าให้ มีการซื้อ
อาหารสัตว์เลี้ยงส ารองไว้เช่นเดียวกับสินค้าจ าเป็นอื่นๆ ตลาดสัตว์เลี้ยงภายในประเทศมีผลกระทบน้อย ประชาชนสามารถออกมาจับจ่ายอาหารสั ตว์
เลี้ยงได้สะดวกทั้งห้างค้าปลีกและห้างค้าส่ง สายการบินเร่ิมกลับมาบินอีกคร้ัง ท าให้การส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียนซึ่ งเป็นตลาดใหญ่ 
ยุโรป และอเมริกา มีปริมาณเพิ่มข้ึน

แนวโน้มอาหารสัตว์เลี ยง ไตรมาส 1/2565
ตลาดสัตว์เลี้ยงภายในประเทศมีแนวโน้มการเติบโตสูงกว่าไตรมาสก่อน ประมาณ 10-15% ถึงแม้ว่าภาวะเศษฐกิจในปัจจุบันจะตกต่ า แต่การ

เลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในประเทศยังต้องการความสะดวกสบาย และลดระยะเวลาการดูแลเร่ืองการให้อาหาร ดังนั้นอาหารส าเร็จยังเป็นท่ีนิยมโดย เฉพาะ
อาหารสัตว์แบบแห้ง ซึ่งแชร์สัดส่วนตลาด 80% ท่ีเหลือเป็นอาหารแบบเปียก

ตลาดการส่งออกทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตมากข้ึน ส่วนตลาดยุโรปและอเมริกามีปริมาณการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายังมีปัญหา
เร่ืองการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แต่ความรุนแรงของโรคลดลงท าให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ส่วนประเทศจีนและญี่ปุ่นซึ่ง
เป็นตลาดใหญ่ของเอเชียก็ยังคงมีความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงสูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ยอดการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน
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ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : PP Prime Public Company Limited 
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า และอาหารสัตว์เลี้ยง
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่/โรงงานเพชรบุรี : 62-62/1 หมู่ 2 ถนนรพช. อู่ตะเภา ต าบลหนองชุมพล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  76140 

โทรศัพท์  (032) 899-881-4
โทรสาร    (032) 899-885

โรงงานสงขลา : 98 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 
โทร. : (074) 890-765-8 
โทรสาร: (074) 890-769

ส านักงานกรุงเทพฯ : 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้นที่ 3  ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. : (02) 029-1480-1
โทรสาร: (02) 029-1482 ต่อ 777

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000670 
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th
ทุนจดทะเบียน : 3,095,942,424 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2564)
ทุนเรียกช าระแล้ว : 2,133,643,872 บาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2564)

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
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ผู้สอบบัญชี
ส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2234-1678 โทรสาร 0-2237-2133

รายช่ือผู้สอบบัญชี
1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา เลขท่ีอนุญาตสอบบัญชี 3885
2. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน เลขท่ีอนุญาตสอบบัญชี 4563
3. นางสาวดรณี สมก าเนิด เลขท่ีอนุญาตสอบบัญชี 5007
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ เลขท่ีอนุญาตสอบบัญชี 5596
5. นายศิรเมศร์อัครโชติกุลนันท์ เลขท่ีอนุญาตสอบบัญชี 11821

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท อินไซท์ ลีกลั จ ากัด
89/369 หมู่ 5 ถนน 345 ต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-838-1750
โทรสาร: 02-838-1795

บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด
973 อาคารเพรสเิด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 6 ห้องเลขท่ี 6 จี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-656-0606

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ า
นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ส านักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-544-5631

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ส านักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-544-5631

บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และ

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีและเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการท่ีดี การมี
คณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
มีการควบคุมและมีการถ่วงดุลอ านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยในปี 2564 จากการถือปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ของทุกคนในองค์กรท าให้บริษัท ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2564 ซึ่งจัดโดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ บริษัทยังคงได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ Collective Action Coalition : CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
อีกท้ัง บริษัท ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน การท าลายความ
น่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูกลงโทษท่ีไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจาก
การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2564 บริษัทมีกรรมการจ านวนท้ังสิ้น 8 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อ

ถ่วงดุลอ านาจระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ เช่น กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่าง
อิสระ

ส าหรับการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการปรับให้มี
ความสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ท่ีออกโดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยรายละเอียด
ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท www.ppprime.co.th ภายใต้หัวข้อ การก ากับดูแลกิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ระห ว่าง

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 และเมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯและ
เว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันท่ี 7 เมษายน 2564 และบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 15 
เมษายน 2564 นับเป็น 14 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 นับเป็นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้
ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน หรือสามารถเลือกกรรมการอิสระท่าน ใด

ท่านหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยใช้หนังสือฉันทะท่ีบริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้ น บริษัทได้
น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งช่วยให้ระยะเวลาท่ีใช้ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นสั้นลง

ในการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีพิจารณาในวาระนั้ นๆ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการตรวจสอบภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ี
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในซึ่งจ ากัดให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น และเปิดเผยต่อพนักงงานของบริษัท ตามความจ า เป็น

เท่าท่ีต้องทราบในการปฏิบัติงานและก าหนดให้ผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังได้มีการควบคุมภายในเร่ืองการใช้
ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึน
ไปหรือเทียบเท่า และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
หรือสารสนเทศท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และอย่างน้อย 3 วันท าการ หลังเปิดเผยงบการเงินหรือสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องแล้ว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการและพนักงานไม่ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินของผู้อื่น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ

รวมถึงการไม่หาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องและมีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะพัฒนากิจการให้เจริญเติบ โต และ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยยึดหลักความเป็นธรรมไม่ใช้ข้อมูลภายในท าประโยชน์ส่วนตน
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พนักงาน
บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบรรลุของบริษัทท่ีมีคุณค่าย่ิงจึงเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะให้การปฏิบัติเป็ นธรรม ท้ัง
ในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้ง มีการจัดการอบรมพัฒนาส่งเสริมพนักงาน  มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่บุต ร 
ธิดาของพนักงานท่ีเรียนดี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานบริษัท ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบัติ การดูแล
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านศูนย์รับ
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือการแจ้งเบาะแสกรณีพบการทุจริตในองค์กร โดยความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกส่งตรงยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พร้อมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของพนักงานหรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

ลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของความพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อความส าเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจ านงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนตลอดเวลา อาทิ ส่งมอบสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพตรงตามก าหนดหรือสูงกว่าความ
คาดหมายของลูกค้าในราคาท่ีเป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภา พมี
ประสิทธิภาพ และเป็นท่ีไว้วางใจแก่ลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า และมน าไปใช้เพื่อประดยชน์ของตนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า
บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีการซื้อสินค้าและบริการจ ากคู่ค้า
โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ รับ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ังปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็น
จริง รายงานท่ีถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางแก้ไข โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

เจ้าหนี 
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการกู้ยืมอย่างเคร่งครัด ไม่หาเหตุบ่ายเบี่ยงเพื่อให้การช าระเงินล่าช้าหรือผิดนัดช าระ

คู่แข่ง
บริษัทประพฤติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ
หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่ง ขัน
หลีกเลี่ยงวิธีการท่ีไม่สุจริตเพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมหรือท าลายคู่แข่งขัน

สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประ
เพณ๊ท้องถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่ยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ท้ังในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิ จกรรมของ
บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นท่ีจะใช้ความพยายามอย่างถูกต้องท่ีจะด าเนินการยกระดับคุณภา พ
สิ่งแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัยท้ังที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และรวมถึงการด าเนินการเพื่อคืนก าไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรม
ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์สังคม และปลูกผังจิดส านึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมมีการด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและสังคม โดยมีมาตรการในการ
ดูแลรักษาเคร่ืองใช้อุปกรณ์ในการด าเนินงานของบริษัท เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะท่ีเกิดข้ึน บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานภายใ นและ
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงด าเนินกิจกรรมด้าน CSR
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่ง (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และท่ัวถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป

ตลอดจนข้อมูลส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเกี่ ยวข้องได้รับ
ทราบ โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด

ท้ังนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานประจ าปีท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี  www.ppprime.co.th
รวมท้ังคณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ าปีนั้นด้วย

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทได้มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการสร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบโดย
ท่ัวถึงกัน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรท่ีทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ

เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

ท้ังนี้ทางบริษัทได้มีการจัดอบรมและปฐมนิเทศ ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันโดยเนื้อหาครอบคลุมเร่ืองนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบาย
การรับเร่ืองร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
ณ ส านักงานโรงงาน จ.เพชรบุรี และจ.สงขลา  

รวมท้ังการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้ท่ีมีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนจากบริษัทคู่ค้า และ
บุคคลภายนอก

และบริษัทได้รับการต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption) เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 และครบก าหนดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2566

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการโดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เช่น โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมใน หัวข้อ “โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และ
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) ยึดหลักการด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แ ข่ง ชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน ท้ังยังส่งเสริมการแข่งขันทางกการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกข้ันตอน รายละเอียดอ ยู่ใน

เว็บไซต์ www.ppprime.co.th ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาอย่างย่ังยืน ในหัวข้อย่อย นโยบาย
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โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
และข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน

และอื่นๆ

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน และคณะกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติยกเลิกคณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

ผู้อ านวยการ 
สายการเงิน 

นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา 

ผู้อ านวยการส านัก
เลขานุการบริษัท 

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป 
 

ผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารและวางแผน 
หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน 

สังคหะพงศ์  

ผู้อ านวยการ 
สายการตลาดและการค้า 

นายธีระ กิติจารุรัตน์ 
 

คณะกรรมการ
บริหาร 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม 

 

ผู้อ านวยการ 
สายบัญชี 

นายประวีณ ดีขจรเดช 
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต าแหน่ง
1. นางน้ าค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ 
2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ (1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. พันต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
4. พลโทกฤษณะ วโรภาษ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
5. นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม (2) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม (3) กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
8. หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการส านักบริหารและวางแผน

หมายเหตุ : 
(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 17/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตั้งนายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัท
(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 17/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตั้งนายไววิทย์ อุทัยเฉลิม เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัท
(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 20/2564 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 มีมติแต่งตั้งนางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม เข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการท่ีลาออก ระหว่างปี 2564

รายชื่อ ต าแหน่ง
1. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน
2. นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป (1) กรรมการ / กรรมการบริหาร 
3. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
4. นายธีระ กิติจารุรัตน์ (2) กรรมการ 

หมายเหตุ : 
(1) ยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน
(2) ยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย หรือ นางน้ าค้าง พึ่งทอง หรือ หม่อมหลวงพรรณเพียง
เดือน สังคหะพงศ์ หรือ นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อ และประทับตราส าคัญของบริษัท
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน
2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังคณะ (ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ไว้ในประกาศท่ี ทจ.4/2552)
4) ประธานคณะกรรมการ มิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอิสระแบ่งแยก

หน้าท่ีและความรับผิดชอบระหว่างกันอย่างชัดเจน และมีสัดส่วนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากจ านวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งสามารถถ่วงดุล
อ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการจ านวนท้ังหมด 8 คน ประกอบด้วย
1) กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท)
2) กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 6 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท)
3) กรรมการท่ีเป็นผู้หญิง 3 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้ชาย 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.5 และร้อยละ 62.5 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท)

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้

1. มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ฉบับปี พ .ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรรมการหรือ
คณะกรรมการของบริษัทมหาชนจ ากัด

2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัทท่ีก าหนดไว้  ตลอดจนด าเนินการตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

3. ก าหนดนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายระดมเงินทุน  การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ

4. มีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้
5. ก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และก าหนดแนวทางแก้ไขในกรณีท่ีมีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยท่ัวไป ข้อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ัวไปอย่างถูกต้องครบถ้วน  โปร่งใส และเป็ นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคัญ และก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ 

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยท้ังหมด 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ ซึ่งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.ppprime.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 4 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต าแหน่ง
1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. พันต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. พลโทกฤษณะ วโรภาษ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม* กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ ง ท้ังนี้ ให้

นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้ อยกว่า
สองปีก่อนวันท่ีย่ืนขออนุญาตต่อส านักงาน 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมท้ัง
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจขัดขวางการใ ช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสั มพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ าสองปี 
ก่อนวันท่ีย่ืนขออนุญาตต่อส านักงาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิ ติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยว ข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่ วน หรือเป็น
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิอ อกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 
รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต าแหน่ง
1. พันต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. พลโทกฤษณะ วโรภาษ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ด้านสรรหา
1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และกรรมการการชุดย่อย เพ่ือทดแทน

ต าแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย ท่ีว่างลงไม่ว่าต าแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตั้ง หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

2. พิจารณาตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดไว้
3. ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับต าแห น่ง

กรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งต้ังจากผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน และ

เลขานุการบริษัท รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท้ังที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านก าหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดย

น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินและประเมินผลงานการปฏิบัติงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดย

พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยน าเสนอที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบส าคัญแสดงสิทธิ์ท่ีจะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี) 
5. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนมีจ านวน 4 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต าแหน่ง
1. พลโทกฤษณะ วโรภาษ ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน / กรรมการอิสระ
2. นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป กรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน
3. นายประวีณ ดีขจรเดช กรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน
4. นายชาญชัย นุชเรือน กรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. ก ากับดูแล ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมถึงการตรวจติดตามการด าเนินงานให้การสนับสนุน และให้ค าแนะน า

ปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งคณะท างานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามท่ีเห็นสมควร
3. รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
4. ให้ความเห็นชอบรายงาน หรือข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ*
วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศมีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต าแหน่ง
1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ประธานกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ 
2. หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ กรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ 
3. นายธีระ กติิจารุรัตน์ กรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ
หมายเหตุ : 
*ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 16/2564 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 มีมตยิกเลิกคณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหาร
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต าแหน่ง
1. นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม (1) ประธานกรรมการบริหาร 
2. หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ กรรมการบริหาร 
3. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการบริหาร 
4. นายประวีณ ดีขจรเดช กรรมการบริหาร
5. นายธีระ กิติจารุรัตน์ กรรมการบริหาร
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หมายเหตุ : 
(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 21/2564 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 มีมติแต่งตั้งนางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม เข้าด ารงต าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและอ านาจบริหารต่างๆ ของบริษัทเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาต่อไป
2. ตรวจสอบ ติดตาม และด าเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทท่ีได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปีและการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. พิจารณาและน าเสนอเร่ืองที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาก าหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน รวมถึงโบนัสประจ าปีของพนักงาน  
6. มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตท่ีก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เร่ืองอ านาจอนุมัติด าเนินการ
7. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 6 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต าแหน่ง
1. นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
2. หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารและวางแผน
3. นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา (1) ผู้อ านวยการสายการเงิน
4. นายประวีณ ดีขจรเดช (2) ผู้อ านวยการสายบัญชี
5. นายธีระ กติิจารุรัตน์ ผู้อ านวยการสายการตลาดและการค้า
6. นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป ผู้อ านวยการส านักเลขานุการบริษัท
7. นายสุทาวธุ นาวิกพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสบัญชี

1-6 ผู้บริหารของบริษัท ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความถึง “ผู้จัดการหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า”
หมายเหตุ : 
(1) นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา เข้าด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสายการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565
(2) นายประวีณ ดีขจรเดช ลาออกจากการเป็นผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน โดยเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสายบัญชี 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีอ านาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน

และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ฝ่าย ท้ังนี้อ านาจหน้าท่ีให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย
1. พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย  แผนในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและโครงการของบริษัทและบริษัทในเครือ  เพื่อให้การด าเนิน

กิจการและบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  แผนการด าเนินงานท่ีวางไว้  เพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารบริษัทในเครือและบริษัทในเครือให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันท้ังในสายธุรกิจผลิต จ าหน่ายอาห าร

สัตว์น้ า  สายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
3. ควบคุมการบริหารงานของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท  ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด

ไว้และมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
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ท้ังนี้การมอบอ านาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นควร โดยไม่รวมถึง
อ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใด (ตามข้อบังคับและตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของ
บริษัท หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีเป็นไ ปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

4. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยครอบคลุมท้ังเร่ือง การคัดเลือก  การฝึกอบรม 
การว่าจ้าง  และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง  โดยจะเป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะล งนามใน
สัญญาจ้างแรงงาน  มีอ านาจสั่งการ  ออกระเบียบ   ประกาศ  บันทึก  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

5. การควบคุมและสนับสนุนการจัดท าระบบงบประมาณบริษัท และงบประมาณโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ

6. เป็นผู้น าในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองค์กร
7. เป็นผู้มีบทบาทในการรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีองค์กร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บริษัทให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลภายนอก
8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได้ โดยการมอบอ านาจช่วง และ /หรือการ

มอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจให้ไว้  และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อก าหนด  หรือค าสั่ง
ท่ีคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ  โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการ
มอบอ านาจนั้น ๆ ได้

9. พิจารณาผลก าไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
10. มีอ านาจอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมอบหมาย

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทมีการก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร โดยให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การท างานและหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ รวมถึงมีการก าหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รายได้
อื่นๆ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร
ในปี 2562 และปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
จ านวน (คน) 6 6 8
เงินเดือนรวม 11,410,301 12,662,883 12,980,240
โบนัสรวม - - -
อื่น ๆ 1,557,655 1,190,156 1,043,733
รวม 12,967,956 13,853,039 14,023,973

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : ค าว่า “ผู้บริหาร” ให้หมายความตามประกาศการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดย
ไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน

2) ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร
เงินกองทุนส ารองเลี ยงชีพ (Provident Fund : PVD)

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงิน
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับผู้บริหาร 6 ราย จ านวน 1,188,532 บาท
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รายนามกรรมการและผู้บริหาร
จ านวนหุ้น

ณ 30 ธ.ค. 2563 ณ 30 ธ.ค. 2564 เพิ่มข้ึน / 
ลดลง

%การถือ
หุ้นทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม

นางน้ าค้าง พึ่งทอง - - - - - -
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ - - - - - -
พันต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ 12,500 - 12,500 - - 0.002
พลโทกฤษณะ วโรภาษ - - - - - -
นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม - - - - - -
ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย - - - - - -
นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม - - - - - -
หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ - - - - - -
นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา - - - - - -
นายประวีณ ดีขจรเดช - - - - - -
นายธีระ กติิจารุรัตน์ 28,151,335 - 92,265,430 - - 4.091
นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป - - - - - -
หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้อม โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ สิ้นปี 2562 - 2564 บริษัทมีพนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมพนักงานของบริษัทและพนักงานของบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) มีจ านวน

ท้ังสิ้น 507 ราย โดยได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน จ านวนรวม 116,325,195.78 บาท 

ตารางแสดงจ านวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท

สายงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สายปฏิบัติการ 360 303 261
สายบัญชีและการเงิน 29 26 17
สายการตลาดและการค้า 62 48 32
สายส านักงานกฎหมาย 3 4 4
ส านักผู้อ านวยการเลขานุการบริษัท 5 5 6
สายบริหาร 11 12 11
สายบริหารจัดการซัพพลายเชน 14 55 41
สายบริหารจัดการ 50 46 36

รวม 534 499 408

หน่วย : คน
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บริษัทจด
ทะเบียน

บริษัทย่อย รวม

1. เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าเคร่ืองแบบ 32,626,795 70,727,825 103,354,620
2. เงินสมทบประกันสังคม 743,668 1,687,319 2,430,987
3. เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 279,610 666,103 945,713

รวมทั้งสิ้น 33,650,073 73,081,247 106,731,320

เงินกองทุนส ารองเลี ยงชีพ (Provident Fund : PVD)
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมพนักงานของบริษัทและพนักงานของบริษัทย่อย ในประเทศไทย 

ดังนี้
ชื่อบริษัท/บริษัทย่อย มี/ไม่มี PVD จ านวนพนักงานท่ี

เข้าร่วม  PVD (คน)
สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม  
PVD/พนักงานท้ังหมด 

(%)
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) มี 53 38.41
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด มี 81 29.35

ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี
บริษัทมอบหมายให้นายสุทาวุธ นาวิกพันธ์ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสบัญชี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยคุณสมบัติของผู้ด ารง

ต าแหน่งผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอ านาจหน้าที่เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรม

ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังสนับสนุนให้การก ากับ
ดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภบิาลท่ีดี 
• ส่งเสริมความเข้าใจและให้ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ   
• จัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการ และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่

กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่
• จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการและข้อพึงปฏิบัติท่ีดี
• บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังการประสานงานเพื่อแจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นให้

ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องทราบ ติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าว 
• จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปี  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• ด าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียตาม

ข้อก าหนดกฎหมาย
• ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการ เป็นศูนย์กลางบริหารงานด้านธุรการของคณะกรรมการบริษัท ในการติดต่อเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจ
• ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและด าเนินการเร่ืองอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ ตามท่ีได้รับ
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนภูสิต ให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และว่าจ้างบริษัท แอสเซนท์ 

ไวเซอร่ี จ ากัด ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทโดยมีนางสาวภคอร อัศวะทัชชภร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ ตรวจสอบ
ภายในของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นผู้สอบบัญชีจากส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา เลขท่ีอนุญาตสอบบัญชี 3885 และ/หรือ
2. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน เลขท่ีอนุญาตสอบบัญชี 4563 และ/หรือ
3. นางสาวดรณี สมก าเนิด เลขท่ีอนุญาตสอบบัญชี 5007 และ/หรือ
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ เลขท่ีอนุญาตสอบบัญชี 5596 และ/หรือ
5. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ เลขท่ีอนุญาตสอบบัญชี 11821

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประกอบด้วยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นจ านวนเงินรวม ในปี 2562 มีจ านวนเงินรวม
ท้ังสิ้น 3,800,316 บาท  ในปี 2563 มีจ านวนเงินรวมท้ังสิ้น 4,190,000 บาท และในปี 2564 มีจ านวนเงินรวมท้ังสิ้น 3,321,000 บาท ตามล าดับ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อไปนี 

ชื่อบริษัท บาท เยน ดอลลาร์ฮ่องกง
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 910,000 - -
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ากัด 125,000 - -
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด 125,000 - -
บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนท์  จ ากัด (Mauritius)

816,000

- -
บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิง้ส์ จ ากัด (ฮ่องกง) - 20,000
Geothermal Power A Company Limited (ฮ่องกง) - 21,000
Geothermal Power B Company Limited (ฮ่องกง) - 21,000
Origin Power Investment Co., Ltd. (Mauritius) - -
บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (ญี่ปุ่น) 2,160,000 -
บริษัท โอโตเมยาม่า จ ากัด (ญี่ปุ่น) 330,000 -
บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด (ญี่ปุ่น) 1,040,000 -
บริษัท เอส พาวเวอร์ จ ากัด (ญี่ปุ่น) 330,000 -
บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จ ากัด (ญี่ปุ่น) 1,040,000 -
บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด (ญี่ปุ่น) 1,040,000 -
Fino Binary Power Plant Ltd. (ญี่ปุ่น) 1,040,000 -
NIS Binary Power Plant Ltd. (ญี่ปุ่น) 1,040,000 -
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison (ญี่ปุ่น) 1,040,000 -
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Ltd. (ญี่ปุ่น) 1,040,000 -
Lena Power Station No.1 Ltd. (ญี่ปุ่น) 1,340,000 -
P Green Energy Ltd. (ญี่ปุ่น) 1,040,000 -
Wind Power A Co., Ltd. (ฮ่องกง) - 12,500

3,321,000 12,480,000 74,500
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รายงานผลการด าเนินงานส าคัญ
ด้านการก ากับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจ านวน 8 คน ซึ่ง

เป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 6
คนและกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย
แนวทางและเป้าหมายท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้
กรอบของการมีจรรยาบรรณท่ีดีและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 
21 คร้ัง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
บริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยแบ่งการ

ประเมินออกเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยท้ังคณะ และการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2564 การประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ มีหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าท่ีของกรรมการ  
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร 

ส่วนการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ ดังนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

นอกจากนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อประเมินถึงการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา โดยส านักเลขานุการ
บริษัทจะจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแก่กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยท่ี
ตนด ารงต าแหน่งทั้งรูปแบบรายคณะและรายบุคคล หลังจากนั้นส านักเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือทราบ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจ าทุกปี ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้น า การ

ก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การ
บริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมิน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อประเมินถึงการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและเพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างและการ
พัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่ีตั้งไว้ โดยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะ
สรุปผลการน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ

การสรรหาและแต่งตั งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยจ านวนท่ีจะเสนอจะเท่ากับหรือมากกว่า
จ านวนกรรมการท่ีครบวาระ ซึ่งจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการต่อไป 
โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินอยู่ใน
ราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด

การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกในคร้ัง

นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตน
ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน โดยมติ
ของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของ
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะท าหน้าที่ประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และใน
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะด ารงต าแหน่งอยู่ในวาระได้ตราบเท่าท่ียังคงด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่เท่านั้น  ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้  
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หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ
ในส่วนของการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะ

ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท และก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ใน
วาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ด ารงต าแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คนจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

วาระการด ารงต าแหน่ง
1. คณะกรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งจะต้องพ้นจากต าแหน่งในทุกคร้ังของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี   และเมื่อครบก าหนด

ออกตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก   
2. ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบก าหนดออกตามวาระ  อาจ

ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้
3. ท้ังนี้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ ไม่เกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน

หลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด บริษัทจะให้ความส าคัญกับคนในองค์กรเป็นล าดับแรก โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด  พ.ศ. 2535
2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างเพียงพอในธุรกิจอาหารสัตว์น้ าและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
3. มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
4. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขององค์กร และมีรายได้ขององค์กร (Turnover)ไม่ต่ ากว่า 2,000 ล้าน

บาทต่อปี  โดยมีงบการเงินหรือโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจ าปี (Annual Report) ในขณะด ารงต าแหน่งมาแสดงด้วย  ในกรณีท่ีเป็นหรือ
เคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป ต้องด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น

5. มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และน าองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมาย ตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

6. มีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจอาหารสัตว์น้ าและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องวางแผนการด าเนินธุรกิจได้อย่างรอบคอบและชาญฉลาด ควบคุมสถานการณ์และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงตามประเด็น ทันต่อเหตุการณ์

7. มีความเป็นผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ท้ังระหว่างผู้บริหารด้วยกันเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระท่ังกับบุคคลภายนอกสามารถติดต่อประสานงานได้
เป็นอย่างดีท้ังในประเทศและต่างประเทศ
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ค่าตอบแทนกรรมการ
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

บริษัท ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2564 
ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม มีจ านวนรวมท้ังสิ้น 2,304,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564

รายช่ือ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรม
การบริษัท

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมกา
รพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน

คณะกรรมกา
รดูแลการ

ลงทุน
ต่างประเทศ

คณะกรรม
การบริหาร

รวม

นางน้ าค้าง พึ่งทอง 300,000 - - - - - 300,000
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ 40,000 30,000 - - - - 70,000
พันต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ 210,000 100,000 24,000 - - - 334,000
พลโทกฤษณะ วโรภาษ 210,000 100,000 15,000 0 - - 325,000
นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม 40,000 10,000 - - - - 50,000
ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย 210,000 - 20,000 - 90,000 180,000 500,000
นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม 10,000 - - - - 0 10,000
หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ 210,000 - - - 0 0 210,000
นายประวีณ ดีขจรเดช - - - 0 - 0 -
นายชาญชัย นุชเรือน - - - 0 - - -

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2564
นางกนกวัลย์ วรรณบุตร 20,000 - - 0 - 0 20,000
นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป 20,000 - - 0 - 0 20,000
นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร 140,000 120,000 5,000 - - - 265,000
นายธีระ กติิจารุรัตน์ 200,000 - - - 0 0 200,000

รวม 1,610,000 360,000 64,000 0 90,000 180,000 2,304,000

หมายเหตุ : (1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบ้ียประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
(2) บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
2564 ดังนี้
การจ่ายค่าเบี ยประชุม

ประธาน (บาท/คน/คร้ัง) กรรมการ (บาท/คน/คร้ัง)
คณะกรรมการบริษัท 15,000 10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (1) 6,000 5,000
คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ (1) 6,000 5,000
คณะกรรมการบริหาร (1) 15,000 10,000

หมายเหตุ : (1) กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
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2) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ
- ไม่มี -

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย  เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท

ก าหนดไว้  และมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพ่ือ
ก าหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ท้ังนี้เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การ บริหาร
จัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการใช้นโยบายการดูแลการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในกา รก ากับ
ดูแลกิจการของท้ังบริษัทและบริษัทย่อย

ท้ังนี้บริษัทย่อยมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ท่ีส าคัญในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท และสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการดูแลจัดเก็บข้อมูลและ
การบันทึกบัญชีท่ีสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ตามก าหนด

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีกลไก

การควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมี ความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว โดยในปี 2564 บริษัทได้
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีครบถ้วน ไม่มีประวัติการส่งรายงานตามมาตรา 56 แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินท้ังราย
ไตรมาสและรายปีล่าช้า 

นอกจากนั้น บริษัทไม่มีเหตุการณ์ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตราการป้องการการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมุ่งกระท าสิ่งที่ถูกต้องและยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ดังนั้นการปฏิบัติงานของ

พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลห รือ
สิ่งที่ตนหรือผู้อื่นรู้ เนื่องมาจากต าแหน่งหน้าท่ีการงานและความรับผิดชอบ 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในซึ่งจ ากัดให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัท ตามความจ า เป็น

เท่าท่ีต้องทราบในการปฏิบัติงาน  
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน รวมท้ังการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมท้ังผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่ บรรลุนิติ

ภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีมีการเข้ารับต าแหน่ง 

- บริษัทจะก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ และจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เพ่ือน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคร้ังถัดไป

- บริษัทก าหนดมิให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้ปฏิบัติงานรวมท้ังทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อ
บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผ ยแพร่
สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลส าคัญอื่น ๆ อย่างน้อย 30 วัน และภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 3 วันท าการก่อนที่จะซื้อขาย
หุ้นของบริษัท

91



ANNUAL REPORT 2021   Form 56-1 One Report  
รายงานประจ าปี 2564   แบบ 56-1 One Report 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทมีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการสร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึง
กันจนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรท่ีทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ

เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและปฐมนิเทศด้านการต่อต้านคอร์ รัปชันโดยเนื้อหาการอบรมและสื่อสารครอบคลุมเร่ืองนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ -ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่ 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ณ ส านักงานโรงงาน จ.เพชรบุรี และจ.สงขลา  

รวมท้ังการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้ท่ีมีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนจากบริษัทคู่ค้า และ
บุคคลภายนอก

และบริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติให้การรับรอง วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 และครบก าหนดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2566

ท้ังนี้ บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินัยส าคัญส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือน าไปเปิดเผยจนท าให้บริษัท
ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนักงาน
ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

การแจ้งข้อร้องเรียน / แจ้งข้อเสนอแนะ / การแจ้งเบาะแส
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงข้อเสนอแนะและแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย โดย

ก าหนดให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีเป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน ดังนี้
1) ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน/แจ้งข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแส

e-mail : IA@ppprime.co.th
จดหมาย ส่งทางไปรษณีย์ถึงแผนกตรวจสอบภายใน
กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน (แบบทึบ) ตามจุดต่างๆ ของบริษัท
เว็บไซต์ของบริษัท www.ppprime.co.th หัวข้อ ติดต่อเรา คณะกรรมการอิสระ

2) กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแส
เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความย่ังยืนให้กับ

องค์กร มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้
1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อมูล ภายใน 30 วัน
2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะ

เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องออกเป็นประเด็นต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
3. การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคัญและ

จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ทางผู้รับข้อร้องเรียนต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อประธานกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบในทันที

3) มาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้องค์กร

สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงได้ทราบ
2. ผู้รับร้องเรียน จะเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/ค านึงถึงความปลอดภัย โดยก าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานท่ีร้องเรียนและ/หรือ

ผู้ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยน
ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
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ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 คน ได้มีการจัดประชุมท้ังสิ้น 10 คร้ัง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ได้ดังนี้
 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี
 สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล 
 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังค่าสอบบัญชี 
 สอบทานการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 3 คน ได้มีการจัดประชุมท้ังสิ้น 4 คร้ัง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ดังนี้
 พิจารณาตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดไว้
 พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัว

เงินและมิใช่ตัวเงิน 
 พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดย

น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินและประเมินผลงานการปฏิบัติงานประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดย

พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยน าเสนอที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร จ านวน 5 คน ได้มีการจัดประชุมท้ังสิ้น 20 คร้ัง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ดังนี้

 พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานและอ านาจบริหารต่างๆ ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป

 ตรวจสอบ ติดตาม และด าเนินนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทท่ีได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

 พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปีและการลงทุนของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 พิจารณาก าหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน รวมถึงโบนัสประจ าปีของพนักงาน  
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การควบคุมภายในและ
รายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2565  เมื่อวันท่ี 28 

กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (และ/หรือ
กรรมการตรวจสอบท้ัง 4 ท่าน) เข้าประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท
ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยจาก
รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุปได้ว่า 
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ  คือ
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล  ( Information & 

Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทมีระบบควบคุมภายในใน
เร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหา ร
น าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการ
ควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน  

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนภูสิต ให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีความรู้ด้านบัญชี 
การตรวจสอบภายในและผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับ
อนุญาตสากลและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ

ท้ังนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2563 คร้ังที่ 1/2563  ได้แต่งตั้งบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเอซอร่ี จ ากัด ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี 15 มกราคม 2563 ซึ่งบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเอซอร่ี จ ากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวภคอร อัศวะทัช
ชภร ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมี
ประสบการณ์ด้าน ระบบควบคุมภายใน สถาบันการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 20 ปีเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย, หลักสูตรท่ีปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย, หลักสูตร 7 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติใน
การรับมือต่อสภาวะวิกฤต โดยบริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบท่ีว่าจ้างจากภายนอก 
(Outsource) ด้วย

โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัท แอสเซนท์ ไวเซอร่ี จ ากัด ผู้ตรวจสอบจากภายนอก 
(Outsource) โดยมีนางสาวภคอร อัศวะทัชชภร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3
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บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจด้วย ความโปร่งใส และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้
ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกัน และเพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน บริษัทจึงเห็นควรท่ีจะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยว
โยงกัน เพื่อให้การเข้าท ารายการดังกล่าวของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นราย

วัตถุประสงค์
บริษัทก าหนดนโยบายและข้ันตอนการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันเพื่อเป็นเคร่ืองมือและกลไกท่ีส าคัญท่ีท าให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างโปร่งใส  ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) และได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ค านิยาม
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า รายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการระหว่างบริษัท

ย่อยกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
“การตกลงเข้าท ารายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าท าสัญญา หรือท าความตกลงใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อ

ก่อให้เกิดการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการ
ออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมท้ังเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระท าดังกล่าว

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้รวมถึงบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้องตาม มาตรา 89/1 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”)

1. บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
1.1 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
1.2 นิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ก) ผู้บริหาร
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ค) ผู้มีอ านาจควบคุม
(ง) บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
(จ) ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)

1.3 บุคคลใด ๆ ท่ีโดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ท าการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม 1.1 ถึง 1.2 ต่อ
การตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ หรือบุคคลอื่นท่ีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เห็นว่ามีพฤติการณ์ท านองเดียวกัน

2. บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ
2.1 บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของ 

นิติบุคคลนั้นด้วย
2.2 คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม 2.1
2.3 นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม 2.1 หรือ 2.2 มีอ านาจควบคุมกิจการ
2.4 บุคคลอื่นท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด

เมื่อบุคคลใดกระท าการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัทท าธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม 2.1 หรือ 2.2 จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้องสาหรับการท าธุรกรรมนั้น
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ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
6. รายการท่ีเกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม (1) ถึง (5)

ขั นตอนในการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หากเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยทุกประการ บริษัทได้ก าหนดข้ันตอนเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1. การพิจารณาการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าท่ัวไป และเป็นไปตามกระบวนการให้สินเชื่อปกติของบริษัทเพ่ื อ

สนับสนุนการ ด าเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เช่น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทมีรายการข อ
สินเชื่อให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับท่ีคิดกับบุคคลภายนอก

2. การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ีช าระให้หรือได้รับช าระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมู ลค่า
ตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า

3. หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

4. หากบริษัทมีรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอื่นๆ ท่ีเข้าข่ายตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหว่างกัน ตาม

หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงาน
ประจ าปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรายการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี โดยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท
ชื่อ – สกุล นางน  าค้าง พึ่งทอง
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ
วันท่ีได้รับต าแหน่งกรรมการ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
อายุ (ปี) 61
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ สาขานโยบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยนอร์ธ อีสเทิร์น บอสตัน 

สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการท างาน 
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 - 2556 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ สถานีต ารวจหัวหมาก
2562 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ กองบังคับการต ารวจนครบาล 4
2545 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม-พีอี อินซูเลชั่น จ ากัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม-พีอี อินดัสทรี จ ากัด

ชื่อ – สกุล นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันท่ีได้รับต าแหน่งกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2564
อายุ(ปี) 78
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 23/2002 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 33/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program คร้ังที่ 9/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)
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ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมอื่น
- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล (NIDA) ภาคพิเศษ รุ่น 1
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหาร รุ่นท่ี 3 สถาบัน

พระปกเกล้า (ปปร.3)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการท างาน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2547 - 2562 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ

ไทย จ ากัด (มหาชน)
2552 - 2556 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จ ากัด (มหาชน)
2546 – 2547 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

ชื่อ – สกุล พันต ารวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
วันท่ีได้รับต าแหน่งกรรมการ 28 เมษายน 2560
อายุ(ปี) 63
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ต ารวจ) โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จังหวัดนครปฐม
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมอื่น
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Records Management จาก National Archive ประเทศสวีเดน
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.๔๔) จากสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.๔) ส านักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๕๖)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 0.002
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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ประวัติการท างาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)

2560 - 2563 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด 
(มหาชน)

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
2557 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและระเบียบกลาง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
2555 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ชื่อ – สกุล นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับต าแหน่งกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2564
อายุ(ปี) 59
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน และ การธนาคาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 276/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมอื่น
- หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล ส าหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 3
- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 6 กองบัญชาการศึกษา 

ส านักงานตารวจแห่งชาติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง มหานคร รุ่นท่ี 6 กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคง ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 กอ.รมน.
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น 114 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลแขวงนนทบุรี
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายมหาชน ส าหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Digital Marketing Mini-MBA รุ่นท่ี 1 มหาวิทยาลัยเนชั่น
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 18 กรมกิจการพลเรือนทหาร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบัน

พระปกเกล้า
- หลักสูตรการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์รุ่นที่ 10 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- Institution Selling Training Program ING Group – NEW YORK
- หลักสูตรโครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมืองรุ่นที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ
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ชื่อ – สกุล พลโทกฤษณะ วโรภาษ
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน
วันท่ีได้รับต าแหน่งกรรมการ 22 กรกฎาคม 2563 
อายุ(ปี) 63
วุฒิการศึกษา - เนติบัณฑิตไทย รุ่น 34 ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 172/2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ANNUAL REPORT 2021   Form 56-1 One Report  
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ประวัติการฝึกอบรม ใบอนุญาต
- ใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ใบอนุญาตผู้จัดการการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการท างาน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการตลาด บริษัท โซล่าร์ตรอน จ ากัด (มหาชน)
2561 – 2563 กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563– ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระองค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และ กองทุน วุฒิสภา

2557 – 2561 ประธานบริษัท บริษัท สมาร์ท แทรฟฟิค จ ากัด
2554 – 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง จ ากัด (บริษัทในเครือบริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง จ ากัด 

(มหาชน)
ส.ค.2554 – ต.ค.2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จ ากัด
พ.ย.2552 - ก.ค.2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ ากัด (บริษัทในเครือ เพลินจิต แคปปิตอล )
ม.ค.2551 –ต.ค. 2552 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จ ากัด
2550 – 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีที จ ากัด
2547 – 2549 ผู้อ านวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี
2544 – 2547 ผู้อ านวยการฝ่าย บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ ากัด
2542 – 2544 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน
2541 – 2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จ ากัด
2539 – 2540 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ ซิทก้า จ ากัด
2536 – 2539 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไดเนอร์ส คลับ จ ากัด
2533 – 2536 พนักงานพัฒนาธุรกิจ ธนาคารซิตี้แบงค์
2529 – 2533 หัวหน้าหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
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ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมอื่น
- หลักสูตรนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ ชั้นต้น รุ่นที่ 12 โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
- หลักสูตรส่งก าลังทางอากาศ รุ่นที่ 144 โรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษ
- หลักสูตรนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ ชั้นต้น รุ่นที่ 10
- หลักสูตรตุลาการทหาร รุ่นที่ 5

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท างาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
2559 - 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก (อัตราพลตรี)
2556 - 2559 ผู้อ านวยการกองกฤษฎีกา ส านักงานพระธรรมนูญทหารบก กองทัพบก 

ชื่อ – สกุล ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับต าแหน่งกรรมการ 21 มกราคม 2558 
อายุ(ปี) 58
วุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration (DPA), University of Northern Philippines

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption:The Practical Guide (ACPG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรอบรม Ethical Leadership Program (ELP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการอบรมอื่น
- หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) รุ่นท่ี 4 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ (วปอ) รุ่นท่ี 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

กองทัพไทย
- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย ของสังคมภาครัฐร่วมเอกขน (บรอ.) รุ่นท่ี 2 วิทยาลัยการต ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส) รุ่นที่ 4 กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นท่ี 20 สถาบัน

พระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่นท่ี 7 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ)
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท างาน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จ ากัด (มหาชน)
2558 - 2560 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน ผู้ด าเนินรายการทีวีชื่อคิดดีสังคมดี ช่อง True Vision TNN2
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ากัด
2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
2532 - ปัจจุบัน ประธาน บริษัท เอ็ม.บี.ซี เซ็นเตอร์ จ ากัด
2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.อ.ีคิว. (ประเทศไทย) จ ากัด
2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์สแควร์ จ ากัด
2556 - 2563 ผู้ด าเนินรายการทีวีชื่อรักเมืองไทย ช่อง True Vision TNN2
2555 - 2560 ผู้ประนีประนอม ศาลอุทธรณ์ภาค 7
2557 - 2558 ผู้ช านาญการ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2556 - 2557 นักวิชาการคณะท างาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ชื่อ – สกุล หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์
ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการส านักบริหารและวางแผน 
วันท่ีได้รับต าแหน่งกรรมการ 1 สิงหาคม 2563 
อายุ(ปี) 59
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
ประสบการณ์การท างาน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อ านวยการส านักบริหารและวางแผน บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
2563 - 2564 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม

จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ากัด
2553 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซเรนนิตี้ แอสเซ็ท จ ากัด
2542 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลแอนด์ทาวเวอร์ จ ากัด
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ชื่อ – สกุล นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม
ต าแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
วันท่ีได้รับต าแหน่งกรรมการ 1 ธันวาคม 2564
อายุ(ปี) 52
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
ประสบการณ์การท างาน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 125 กลอร่ี ครูซีน จ ากัด
2542 – 2549  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้ เซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
2540 – 2542 รองผู้อ านวยการ Indosuez W.I. Carr Securities (Thailand) Ltd.
2536 – 2540 วาณิชธนกิจ (ฝ่ายวาณิชธนกิจ) บริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จ ากัด (ในเครือสหยูเนี่ยน)
2535 – 2536 นักวิเคราะห์ (ฝ่ายวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จ ากัด (ในเครือสหยูเนี่ยน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

ชื่อ – สกุล นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิรยิา
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสายการเงิน
วันที่ได้รับต าแหน่ง 1 มกราคม 2565
อายุ(ปี) 48
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี /2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)

หลักสูตรการอบรมอื่น
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม Strategic CFO in Capital Market รุ่นท่ี 8

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท างาน
2565 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการสายการเงิน บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2562 – 2564 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน)
2561 - 2562 ผู้อ านวยการบัญชี บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2550 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บ้านสุขุมวิท1 จ ากัด
2546 - 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี บริษัท บิวตี้เซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
2540 - 2546 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด

ชื่อ – สกุล นายประวีณ ดีขจรเดช
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสายบัญชี
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 1 มกราคม 2565
อายุ(ปี) 32
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี
หลักสูตรการอบรมอื่น
- หลักสูตร Investor relations & Financial Communications , Omega world class, 2019
- หลักสูตร Certificate of CFO Orientation, The Stock Exchange of Thailand , 2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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ประสบการณ์การท างาน
2565 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการสายบัญชี บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
2562 - 2564 ผู้อ านวยการสายบัญชีและการเงิน บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
2560 - 2562 ผู้จัดการแผนกบัญชีต่างประเทศ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ย.2557 - มี.ค.2560 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟ จ ากัด
ก.ย.2556 - ต.ค.2557 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ส านักงาน เอ.เอ็ม.ซ.ี จ ากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี

ชื่อ – สกุล นายสุทาวุธ นาวิกพันธ์
ต าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสบัญชี
วันที่ได้รับต าแหน่ง เร่ิมเข้ารับการแต่งต้ังเป็นผู้จัดการอาวุโสบัญชี

วันท่ี 1 ตุลาคม 2563

*เป็นผู้ท าบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

อายุ(ปี) 33
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรม - มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ปี 2562

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ปี 2562
- งบประมาณเพื่อการวางแผนและท าก าไร  ปี 2563
- ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน  ปี 2563
- ประเด็นการรับรู้รายได้ทางบัญชี บริษัท ซีเอเอส การบัญชีและกฎหมาย จ ากัด
- ระบบต้นทุนการผลิตและปัญหาสินค้าคงคลัง บริษัท จีทีโอเทรนนิ่ง จ ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์การท างาน
2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสบัญชี บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2553 - 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ส านักงาน เอ.เอ็ม.ซี จ ากัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักเลขานุการบริษัท/เลขานุการบริษัท
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 30 ธันวาคม 2562
อายุ(ปี) 44
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการอบรมอื่น
- หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดท าบัญชีและงบการเงิน โดยบริษัท อินโฟ คอนซัลแตนท์เพลส จ ากัด
- หลักสูตรประเด็นทางภาษีอากรในสถานการณ์โควิด 19 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- หลักสูตรประเด็นทางบัญชีส าหรับ NPAEs โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- หลักสูตรหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท ปี 2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การท างาน
2562 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักเลขานุการบริษัท บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
2560 – 2564 กรรมการ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - 2562 กรรมการ Geothermal Power A Ltd.
2560 - 2562 กรรมการ Geothermal Power B Ltd.
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด
2559 – 2562 กรรมการ Tluxe Investments Co., Ltd
2559 – 2562 กรรมการ Tluxe Holdings Co.,Ltd
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลที มิราเคิล จ ากัด
2558 - ก.ค.2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด
2558-2559 กรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จ ากัด
2558-2559 กรรมการ บริษัท เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนภูสิต ให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชีและการตรวจสอบ
ภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่  การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้
ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากลและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท  จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่า วได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ท้ังนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ช่ือ – สกุล นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนภูสิต
ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
อำยุ(ปี) 48
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ประวัติกำรฝึกอบรม - หลักสูตรกำรตรวจสอบภำยในแบบครบวงจร

- หลักสูตรกำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- Internal audit's challenge in value adding

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน)
2540 - 2557 ผู้จัดกำรแผนกสินเช่ือและกฎหมำย บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน)

นอกจากนั้น บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร่ี จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากการด าเนินงานของกิจการ
มีคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์ท่ีสามารถตรวจสอบภายในได้ตามหลักการ COSO 2013 Framework ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและมี
จริยธรรมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของส านักงานตณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และ J-SOX โดยมีคุณภคอร อัศวะทัชชภร เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล คุณภคอร อัศวะทัชชภร
ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อายุ(ปี) 49
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตรประกาศนียบัตรตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- หลักสูตรท่ีปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร 7 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติในการรับมือต่อสภาวะวิกฤต

ประสบการณ์ด้านระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ โรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มากกว่า 20 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 1,243.12 

ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท่ีดินอาคารและอุปกรณ์และสิทธิการเช่า ในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1 ท่ีดิน เจ้าของ 473.11 -
2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เจ้าของ 288.58 -
3 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 468.71 -
4 เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน เจ้าของ 5.12 -
5 ยานพาหนะ เจ้าของ 0.90 -

รวม 1,236.43
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เครื่องหมายการค้า
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “THAILUXE” ส าหรับสินค้า อาหารสัตว์ โดยได้จดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้ากับส านักงานเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552

สัญญาเช่า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

สัญญา คู่สัญญา ระยะเวลา
เช่า

รายละเอียด

1. บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด มหาชน
1.1 สิทธิการเช่าอาคารส านักงานกรุงเทพ บริษัท พีเพิล โซไซตี้ จ ากัด 18 ปี สัญญาเร่ิม ณ วันท่ี 29 เมษายน 2562 

สิ้นสุดวันท่ี 28 เมษายน 2580
2. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) 
จ ากัด
2.1 นางสมมาต   อารมณ์ฤทธิ์
(เช่าท่ีพักให้พนักงาน จ.สงขลา)

อพาร์ทเม้นท์ อยู่ดี เพลส
(คุณสุณี ศานติคณาวงค์)
นางสมมาต   อารมณ์ฤทธิ์

1 ปี สัญญาเร่ิม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทจัดโครงสร้างการลงทุน โดยจัดต้ัง บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด “TLUXE POWER” ข้ึนเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ท่ีเมือง เบปปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย TLUXE POWER ถือหุ้น 
บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนท์ จ ากัด (บริษัทย่อย) “TLUXE INVESTMENTS” (นิติบุคคลสัญชาติเมอร์ริเชียส) 

TLUXE INVESTMENTS ถือหุ้น ในบริษัทท่ีประเทศฮ่องกง จ านวน 3 บริษัทดังนี้ บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จ ากัด (บริษัทย่อย) “TLUXE 
HOLDING”, บริษัท Geothermal Power A Company Limited (บริษัทย่อย) “GEO A” และ บริษัท Geothermal Power B Company 
Limited (บริษัทย่อย) “GEO B” (นิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง) เพื่อถือหุ้นในบริษัท ท่ีประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพประเทศญี่ปุ่น 
คือ 

1. บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด “PPSN” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจ านวน 3 ยูนิต (ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 สามารถเดินเคร่ืองจักรเชิงพาณิชย์ (COD) จ านวน 3 ยูนิต)

2. บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด “SUMO” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจ านวน 9 ยูนิต (ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 สามารถเดินเคร่ืองจักรเชิงพาณิชย์ (COD) จ านวน 1 ยูนิต)

3. SNS Power Company Limited จ ากัด “SNS” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จ านวน 1 ยู
นิต (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถเดินเคร่ืองจักรเชิงพาณิชย์ (COD) จ านวน 1 ยูนิต)

4. Fino Binary Power Plant Limited Liability Company “FINO” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อน
ใต้พิภพจ านวน 2 ยูนิต (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถเดินเคร่ืองจักรเชิงพาณิชย์ (COD) จ านวน 2 ยูนิต)

5. NIS Binary Power Plant Limited Liability Company “NIS” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนใต้
พิภพจ านวน 2 ยูนิต (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถรับรู้รายได้ จ านวน 2 ยูนิต)

6. Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liasion Company “Beppu” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจ านวน 2 ยูนิต (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถรับรู้รายได้จ านวน 2 ยูนิต)
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7. Dual Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company “Dual” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพจ านวน 2 ยูนิต (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถรับรู้รายได้ จ านวน 2 ยูนิต)

8. Lena Power Station No.1 Limited Liability Company “Lena” (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งมีโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ใต้พิภพจ านวน 2 ยูนิต (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถเดินเคร่ืองจักรเชิงพาณิชย์ (COD) จ านวน 2 ยูนิต)

9. Otomeyama Energy Company Limited “Otomeya” จัดตั้งข้ึนเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต

10. S-Power Company Limited “S-Power” จัดต้ังข้ึนเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีจะเกิด ข้ึนในอนาคต

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม
ตามนโยบายบริษัทท่ีจะขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ในประเทศญี่ปุ่น จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาท่ีดินท่ีมีสาธารณูปโภค

พร้อมในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใต้พิภพท่ีเมืองเบบปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น จึงได้ร่วมทุนกับบริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  
(Setouchi) จัดต้ังนิติบุคคลใหม่ชื่อ M-LUXE ENERGY Co, Ltd (“M-LUXE”) โดยให้บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
10 ล้านเยน
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทบนเว็บไซต์ www.ppprime.co.th ภายใต้
หัวข้อ "การพัฒนาท่ีย่ังยืน" และหัวข้อย่อย "นโยบาย"
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติคณะกรรมการ กรรมการท้ังหมดมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก าหนดและคณะกรรมการก าหนดองค์ประกอบคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ านวน 4 ท่านและอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี ดังนี้

1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ กรรมการตรวจสอบ
3. พลโทกฤษณะ วโรภาษ กรรมการตรวจสอบ
4. นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามท่ีได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่าย

บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามวาระท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปได้
ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปีร่วมกับผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามมาตฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เสนอแนะ ตรวจสอบแผนงาน ก ากับดูแลและตรวจสอบภายในประจ าไตรมาสและประจ าปี ติดตาม
การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท้ังจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) 
และผู้สอบบัญชี รวมท้ังการแนะน าให้การก ากับดูแลและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยให้สอดคล้องกับกฎ ข้อบังคับ
ตามท่ีหน่วยงานท่ีก ากับดูแลภายนอกและท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังให้ความมั่นใจในการประเมินว่า 
ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีอยู่อย่างเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานท่ีก ากับและตรวจสอบภายในให้มีความเป็น
อิสระ

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุมกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานท่ีมากข้ึน ท้ังใน
ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาครบถ้วนตามท่ีได้รับ
มอบหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท าประเมินผล “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” โดยได้จัดท าตามแนวคิดของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way commission) แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการ
ประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบควบคุมภายใน การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีความส าคัญอย่างย่ิงส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนหรือบริษัทท่ีมีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกันบริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนกับบริษัท และผู้ท่ีมีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี

6. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางท่ีก าหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 71 ข้อ และบริษัทได้รับการต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี 
นับจากวันท่ีมีมติให้การรับรองวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และครบก าหนดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2566
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7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามและสอบถามการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม่ าเสมอและรับทราบผลการแจ้งข้อมูล
หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Whistle blower)  โดยมีช่องทางให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ท่ีง่ายและสะดวกต่อการให้ข้อมูลต่างๆ ให้ถึงโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นความลับ

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน

9. คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท รวมท้ังพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีการจัดท ารายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ความระมัดระวัง 
รอบคอบ เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

นายอรัญ  เพิ่มพิบูลย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
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