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หัวข้อการน าเสนอ
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ประวัติความเป็นมาของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาวะอุตสาหกรรม

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน

แผนการใช้เงินจากการเพ่ิมทุน โครงการในอนาคต และจุดเด่นการลงทุน

ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
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ภาพโรงงานจงัหวดั
สกลนคร

ตวัอย่างสตอ๊ก
สินค้า ส่วนที ่1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท
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ส่วนที ่1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท
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ข้อมลูทัว่ไปของบริษทั

ชื่อบรษิทั บรษิทั พรเีมยีรค์วอลติีส้ตารช์ จ ากดั 

ชื่อยอ่หลกัทรพัย์ PQS

ทุนจดทะเบยีนปัจจบุนั
ทุนช าระแลว้

670 ลา้นบาท (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท)
500 ลา้นบาท (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท)

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ผลติและจดัจ าหน่ายแป้งมนัส าปะหลงั

ทีต่ ัง้บรษิทั 185 หมู ่14 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมอืงมกุดาหาร 
จงัหวดัมกุดาหาร 49000

2548
2551

2555
2558

2562
2565

บรษิทัก่อตัง้บรษิทั พรเีมยีรไ์บโอเอน
เนอรจ์ ีจ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิ การ

ผลติและการสง่ไฟฟ้า

บรษิทัก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่23 
มถุินายน 2548 ดว้ยทุนจด
ทะเบยีนเริม่แรก 1.00 ลา้น
บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีน
เป็น 10.00 ลา้นบาทในเดอืน

สงิหาคม 2548

• บรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีน 10.00
ลา้นบาท เป็น 140.00 ลา้นบาท

• บรษิทัก่อตัง้บรษิทั พรเีมยีรค์วอลติี้
สตารช์ (2012) จ ากดั ซึง่ประกอบ
ธุรกจิแป้งมนัส าปะหลงั

บรษิทัก่อตัง้บรษิทั พรเีมยีร์
โมดไิฟดส์ตารช์ จ ากดั ซึง่
ประกอบธุรกจิแป้งโมดไิฟด์

สตารช์

บรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 
140.00 ลา้นบาท เป็น 431.00 ลา้น

บาท

บรษิทัเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนจากเดมิ 

431.00 ลา้นบาท เป็น 
500.00 ลา้นบาท



ภาพโรงงานจงัหวดั
สกลนคร

ตวัอย่างสตอ๊ก
สินค้า ส่วนที ่2 โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ : บรษิทัมกีารจดัโครงสรา้งการถอืหุน้ในกลุ่มบรษิทั โดยการ Swap หุน้ เพื่อเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัยอ่ย

ส่วนที ่2 โครงสร้างการจัดการ
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บจก. พรีเมียรค์วอลิต้ีสตารช์

ผลติแป้งมนัส าปะหลงั

บจก. พรีเมียรค์วอลิต้ีสตารช์ (2012)

ผลติแป้งมนัส าปะหลงั

บจก.พรีเมียรไ์บโอเอนเนอรจี์

โรงงานไฟฟ้าและพลงังานทุกชนิด

บจก.พรีเมียรโ์มดิไฟดส์ตารช์

ผลติแป้งโมดไิฟดส์ตารช์

99.9999% 99.9999% 99.9997%

ผลิตแป้งมนัส าปะหลงัดิบ (Native Starch) 
เป็นแป้งที่ได้จากหัวมันสดด้วยกระบวนการ
แ ย ก ก า ก โ ป ร ตี น  เ ป็ น แ ป้ ง ที่ เ มื่ อ ผ่ า น
กระบวนการผลติจะมสีขีาว 

ผลิตแป้งมันส าปะหลังดัดแปร (Modified
Starch) เ ป็ น แ ป้ ง ที่ ไ ด้ จ า ก หั ว มั น ส ด ด้ ว ย
กระบวนการแยกกากโปรตีน และน ามาเปลี่ยน
คุณสมบัติทางเคมี หรือทางฟิสิกส์จากเดิมด้วย
ความร้อน หรือเอนไซม์ หรือสารเคมีชนิดต่างๆ 
เพื่อให้เหมาะกับการน าไปใช้งาน (โรงงานอยู่
ระหวา่งการก่อสรา้งคาดวา่จะสามารถเริม่ประกอบ
ธุรกจิไดใ้นปี 2566)

ผลิตไฟฟ้า โดยการใชก๊้าซชวีภาพจากน ้าเสยี 
และใช้กากมนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบเสริมใน
การผลติไฟฟ้า

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
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ส่วนที ่2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลัง IPO

กลุ่ม
ครอบครวั
ชาญจึงถาวร

กลุ่ม
ครอบครวั
ธวชัชติุกร

กลุ่ม
ครอบครวั
พลเย่ียม

กลุ่ม
ครอบครวั
แสนโคตร

บริษทั พรีเมียรค์วอลิต้ีสตารช์ จ ากดั (มหาชน)

61.82% 26.74% 6.44% 5.00%

จ ำนวนหุน้  5,000,000 หุน้
ทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ 500.00 ลำ้นบำท

มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวเ้ท่ำกบั 100.00 บำท

กลุ่ม
ครอบครวั
ชาญจึงถาวร

กลุ่ม
ครอบครวั
ธวชัชติุกร

กลุ่ม
ครอบครวั
พลเย่ียม

กลุ่ม
ครอบครวั
แสนโคตร

46.14% 19.95% 4.44% 25.37%

จ ำนวนหุน้  670,000,000 หุน้
ทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ 670.00 ลำ้นบำท

มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวเ้ท่ำกบั 1.00 บำท

IPO

4.11%

หมายเหตุ : 
1. กลุ่มครอบครวัชาญจงึถาวร ประกอบด้วย 1.นายสมยศ ชาญจงึถาวร 2.นางสุวฒันา ชาญจงึถาวร 3.นายรฐัวริุฬห์ ชาญจงึถาวร และ 4.นางสาวรฐัสริ ี

ชาญจงึถาวร
2. กลุ่มครอบครวัธวชัชุตกิร  ประกอบดว้ย 1.นายณฐัภทัร ธวชัชุตกิร 2.นายนิพชัร ธวชัชุตกิร 3.นางสาวอภริตัน์ ธวชัชุตกิร และ 4.นางณพรชั  ธวชัชุตกิร
3. กลุ่มครอบครวัพลเยีย่ม ประกอบดว้ย 1.นายชวนชยั พลเยีย่ม 2.นางวมิาลา พลเยีย่ม และ 3.นางโชยไม ้ดาป้อม
4. กลุ่มครอบครวัแสนโคตร ประกอบดว้ย 1.นายอนุเชษฐ แสนโคตร และ 2.นางกอบพร แสนโคตร

บริษทั พรีเมียรค์วอลิต้ีสตารช์ จ ากดั (มหาชน)
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ส่วนที ่2 โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

นายเอนก พนาอภิชน
ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / 

กรรมการบรษิทั

นายสมยศ ชาญจึงถาวร
กรรมการบรษิทั / รองประธานกรรมการบรษิทั

ประธานคณะกรรมการบรหิาร

นายรฐัวิรฬุห ์ชาญจึงถาวร
กรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ

นายอนุเชษฐ แสนโคตร
กรรมการบรษิทั

นางสาวอภิรตัน์ ธวชัชุติกร
กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ฝ่ายบญัขแีละการเงนิ

นางชนาทิพย ์วีระสืบพงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสีย่ง / 

กรรมการอสิระ / กรรมการบรษิทั

นายณัฐกิตต์ิ ตัง้พลูสินธนา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / 

กรรมการบรษิทั

นายคมสนั จ ารญูพงษ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / 

กรรมการบรษิทั



คณะกรรมการบริษทั
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ
Nomination Remuneration and Governance Committee (NGC) 

คณะกรรมการตรวจสอบและความเส่ียง
Audit Risk Committee (ARC) 

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee (EX-COM)

กรรมการผูจ้ดัการ / 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณุรฐัวิรฬุห ์ชาญจึงถาวร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
เทคโนโลยี

คณุกฤษติวกร  ธรรมแสง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
ปฏิบติัการ

คณุศิริวฒัน์ สนเจริญ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัขีและ
การเงิน

คณุอภิรตัน์ ธวชัชุติกร

ส านักงานเลขานุการบริษทั
คณุยุพาพรรณ ปานเคลือบ

ทอง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่าย
อ านวยการ

ดร.ยุทธพล ทวะชาลี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษทั สู่ความส าเรจ็ จ ากดั

ผูจ้ดัการแผนกบญัชี
คณุทชัชกร สุภาษร
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ส่วนที ่2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ



ภาพโรงงานจงัหวดั
สกลนคร

ตวัอย่างสตอ๊ก
สินค้า ส่วนที ่3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ



ขนาดบรรจ ุ25 กโิลกรมั
ขนาดบรรจ ุ30 กโิลกรมั
ขนาดบรรจ ุ50 กโิลกรมั

ขนาดบรรจ ุ500 กโิลกรมั
ขนาดบรรจ ุ850 กโิลกรมั

สินค้าของบริษทั พรีเมียรค์วอลิต้ีสตารช์ จ ากดั
สนิคา้ของบรษิทั คอื แป้งมนัส าปะหลงั ชัน้พเิศษ (Tapioca Starch Premium Grade) ซึง่มคีุณสมบตัขิองแป้งมนัส าปะหลงัชัน้พเิศษ ต้อง
มแีป้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 ความชืน้ไม่เกนิรอ้ยละ 13 เถ้าไม่เกนิรอ้ยละ 0.20 และเยื่อไม่เกนิ 0.2 ลูกบาศก์เซนตเิมตร ต่อน ้าหนักแป้ง 
50 กรมั 

สินค้าของบริษทั พรีเมียรโ์มดิไฟดส์ตารช์ จ ากดั
สนิค้าของบรษิัท คอื สตาร์ชดดัแปร (Modified Starch) ซึ่งเป็นแป้งที่ผ่านกรรมวธิกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ท าให้สมบตัิเปลี่ยนไป
ตามที่ต้องการ เช่น เพิม่หรอืลดความหนืด (viscosity) วธิกีารผลติ Modified Starch จะผลติโดยใช้สารทางเคม ีเอนไซม์ หรอืจุลนิทรยี ์
เพื่อเปลีย่นแปลงคุณสมบตัขิองแป้งใหเ้ป็นไปตามคุณสมบตัทิีต่อ้งการ

ลักษณะสินค้าของบริษัท
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มาตรฐานสินค้าแป้งมนัส าปะหลงั แบ่งออกเป็น 3 ชัน้ ดงัน้ี
1.แป้งมนัส าปะหลงั ชัน้พเิศษ (Tapioca Starch Premium Grade) : แป้งมนัส าปะหลงัชัน้พเิศษ ตอ้งมแีป้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 ความชืน้ไม่เกนิรอ้ยละ 13 เถา้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.20 และเยื่อไม่เกนิ 0.2 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร ต่อน ้าหนักแป้ง 
กรมั 
2.แป้งมนัส าปะหลงั ชัน้ 1 (Tapioca Starch First Grade) : แป้งมนัส าปะหลงั ชัน้ 1 ตอ้งมแีป้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 83 ความชืน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 14 เถา้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.30 และเยือ่ไมเ่กนิ 0.5 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร ต่อน ้าหนกัแป้ง 50 กรมั 
3.แป้งมนัส าปะหลงั ชัน้ 2 (Tapioca Starch Second Grade) : แป้งมนัส าปะหลงั ชัน้ 2 ตอ้งมแีป้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ความชืน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 14 เถา้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 และเยือ่ไมเ่กนิ 1.0 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร ต่อน ้าหนกัแป้ง 50 กรมั หมายเหตุ: อา้งองิขอ้มลูตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื่อง ก าหนดใหแ้ป้งมนัส าปะหลงัเป็นสนิคา้มาตรฐานสนิคา้แป้งมนัส าปะหลงั พ.ศ. 2562 

ส่วนที ่3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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กระบวนการผลิตแปง้มันส าปะหลัง (Native Starch) 

ชัง่น ้าหนัก
และวัด

เปอร์เซ็นต์
แปง้

ล้างท า
ความ

สะอาดและ
ปอกเปลือก

สับและ
บดละเอียด

สกัดและ
แยกน ้าออก
จากแปง้

อบแห้งและ
ท าการ
บรรจุ

ส่วนที ่3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1 ชัว่โมง 30 นาที

หัวมันส าปะหลังสามารถเก็บได้

ใช้ระยะเวลาการผลิตรวมอยู่ทีป่ระมาณ

ประมาณ 36 ชัว่โมง



โรงงานและอัตราการใช้ก าลังการผลิต (Utilization Rate)

ประเภทสินค้าแยกตามบริษทั หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 9 เดือนแรก ปี 2565

1) บริษทั พรีเมียรค์วอลิต้ีสตารช์ จ ากดั
▪ แป้งมนัส าปะหลงั (Native Starch)

ก าลงัการผลติเตม็ที ่(Full Capacity) ตนั/ปี 132,000.00 132,000.00 132,000.00 99,000.00
ก าลงัการผลติหลงัจากค านึงถงึฤดกูาลของ วตัถุดบิแลว้ (Capacity) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 72,000.00
ปรมิาณการผลติจรงิ (Utilization) ตนั/ปี 69,398.00 64,954.00 82,984.00 61,015.00

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (%) % 69.38% 64.96% 82.98% 84.74%
2) บริษทั พรีเมียรค์วอลิต้ีสตารช์ (2012) จ ากดั
▪ แป้งมนัส าปะหลงั (Native Starch)

ก าลงัการผลติเตม็ที ่(Full Capacity) ตนั/ปี 120,000.00 120,000.00 120,000.00 90,000.00
ก าลงัการผลติหลงัจากค านึงถงึฤดกูาลของ วตัถุดบิแลว้ (Capacity) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 72,000.00
ปรมิาณการผลติจรงิ (Utilization) ตนั/ปี 24,853.00 42,156.00 73,231.00 50,468.00
อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (%) % 24.85% 42.16% 72.23% 70.09%

3) บริษทั พรีเมียรไ์บโอเอนเนอรจี์ จ ากดั
▪ กระแสไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ

ก าลงัการผลติเตม็ที ่(Full Capacity) MWH/ปี 16,338.96 17,920.70 46,953.39 27,446.33
ปรมิาณการผลติจรงิ (Utilization) MWH/ปี 10,198.50 12,361.20 31,835.30 15,108.10
อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (%) % 62.42% 68.98% 67.80% 55.05%

▪ กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
ก าลงัการผลติเตม็ที ่(Full Capacity) MWH/ปี - - 231.00 226.04
ปรมิาณการผลติจรงิ (Utilization) MWH/ปี - - 172.48 186.32
อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (%) % N/A N/A 74.67% 80.66%
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การจดัซ้ือแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การซ้ือวตัถดิุบประเภทหวัมนัสดจากไร่โดย
เกษตรกรน ามาขายหน้าโรงงาน และการซ้ือหวัมนัสดจากลานมนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

การจัดซือ้วัตถุดิบของบริษัท

การซ้ือวตัถดิุบประเภทหวัมนัสดจากลานมนั

การซ้ือวตัถดิุบประเภทหวัมนัสดจากไร่โดยเกษตรกร02

01

14
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สรปุขัน้ตอนการสัง่ซ้ือวตัถดิุบ
(กรณีรบัซ้ือจากเกษตรกรโดยตรง และการซ้ือหวัมนัสดจากลานมนั)

Supplier น ามนัส าปะหลงัทีต่อ้งการจ าหน่ายมาทีโ่รงงาน

รถบรรทุกขึน้เครื่องชัง่น ้าหนกั

เจา้หน้าทีต่รวจรบัวตัถุดบิท าการส ารวจประเมนิ
และเกบ็หวัมนัก่อนขึน้ชัง่น ้าหนกั

เจา้หน้าทีต่รวจรบัวตัถุดบิท าการเกบ็ตวัอยา่งหลงัขึน้ชัง่ โดยการ
เกบ็ไมต่ ่ากวา่ 3 จุด ใหม้รีะยะหา่งไมต่ ่ากวา่ 1 เมตร และเกบ็ให้

คละกนั

วดั % แป้งในหวัมนัดว้ยเครื่องวดั

วตัถุดบิทีผ่า่นเกณฑค์ุณสมบตั ิเจา้หน้าทีจ่ะท า
การรบัซือ้ และจดัเกบ็เพือ่ใชใ้นกระบวนการผลติ

ต่อไป
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเปา้หมาย
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ส่วนที ่3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. ลกูค้ากลุ่มผู้ผลิตอตุสาหกรรมปลายน ้า (Manufacturers)

เป็นกลุ่มลูกค้าที่น าแป้งมันส าปะหลังของบริษัทไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าส าเร็จรู ป ซึ่งลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมปลายน ้าของบรษิทัที่อยู่ที่ประเทศไทยเป็นหลกั ส่วนใหญ่จะเป็นผูผ้ลติในอุตสาหกรรมอาหารที่น า
แป้งมนัส าปะหลงัไปเป็นส่วนประกอบของการผลติอาหาร อาทิ เป็นวตัถุดิบส าคญัในการท าผงซูรสและไลซีน
รวมทัง้กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมปลายน ้าทีเ่ป็นผูผ้ลติในอุตสาหกรรมกระดาษ ทีใ่ชแ้ป้งมนัส าปะหลงัในขัน้ตอนการ
ปัน่เยื่อกระดาษก่อนท าเป็นแผน่ เพื่อใหก้ระดาษมคีวามเหนียว และใชใ้นขัน้ตอนการรดีและขดัมันหน้ากระดาษ 
เป็นตน้

2. ลกูค้ากลุ่มผู้ค้าคนกลาง (Trader)

เป็นลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการสนิคา้ประเภทมนัส าปะหลงัเพื่อน าไปจ าหน่ายใหก้บัผูผ้ลติในอุตสาหกรรม ทัง้ทางดา้น
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ อกีต่อหน่ึง ซึ่งกลุ่มผูค้า้คนกลางจะเป็นตวัแทนในการรวบรวมสนิค้า
หลายช่องทางและมชี่องทางในการจ าหน่ายที่หลากหลาย โดยกลุ่มผูค้า้คนกลางจะมคีวามช านาญในการบรหิาร
จดัการสนิค้าและมคีวามใกล้ชดิกบัผูผ้ลติในต่างประเทศโดยตรง ท าให้สนิค้าของบรษิทัสามารถกระจายไปยงั
ผูผ้ลิตในกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมปลายน ้าได้หลายช่องทางมากยิง่ขึ้น รวมทัง้สามารถกระจายไปยงัผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมขัน้สุดทา้ยไดโ้ดยตรง
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การน าแปง้มันส าปะหลังไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

16

ส่วนที ่3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ก๋วยเต๋ียว วุ้นเส้น ผงชรูส น ้าตาลกลโูคส ส่ิงทอ

กระดาษ กาว แคปซูลยา การผลิตเอทานอล



ภาพโรงงานจงัหวดั
สกลนคร

ตวัอย่างสตอ๊ก
สินค้า ส่วนที ่4 ภาวะอุตสาหกรรม
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ส่วนที ่4 ภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมอตุสาหกรรมมนัส าปะหลงั
มนัส าปะหลังเป็นพืชที่มีราคาถูกกว่าพืชที่ให้แป้งประเภทอื่นและยงัสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้กีหลากหลาย ความตอ้งการของมนัส าปะหลงัในตลาดไทยและตลาดโลกจงึ
สง่ผลท าใหม้นัส าปะหลงัเป็นพชืทีส่ าคญั ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติมนัส าปะหลงัรายใหญ่ของ
โลก และเน้นการสง่ออกเป็นหลกั แตกต่างจากประเทศแถบแอฟฟรกิาทีผ่ลติเพื่อบรโิภคใน
ประเทศอยา่งเดยีว ประเทศไทยถอืเป็นผูส้ง่ออกรายใหญ่ของโลก ขณะทีป่ระเทศจนีถอืเป็น
ผูน้ าเขา้รายใหญ่ของโลก โดยประเทศที่ปลูกมนัส าปะหลงัเป็นจ านวนมากประกอบด้วย 
ประเทศบราซลิ ไนจเีรยี อนิโดนีเซยี และไทย เป็นตน้ ซึง่ประเทศไทยถอืไดว้่าเป็นประเทศ
เดยีวที่ใชม้นัส าปะหลงัมาผลติเป็นแป้งมากที่สุด และเป็นผูผ้ลติแป้งมันส าปะหลงัรายใหญ่
อนัดบัตน้ๆ ของโลก โดยมกี าลงัความสามารถการผลติมากกว่า 2 ลา้นตนัต่อปี ประกอบ
กบัมเีทคโนโลยกีารผลติแป้งมนัสงู แป้งมนัส าปะหลงัจงึถอืไดว้า่เป็นแป้งทีม่คีุณภาพสูงและ
ราคาถูกทีสุ่ด

พืน้ท่ีการเพาะปลกูมนัส าปะหลงั
พืน้ทีก่ารเพาะปลกูมนัส าปะหลงัในชว่งปี 2562-2564 พบว่ามกีารขยายพืน้ที่การเพาะปลูก
มนัส าปะหลงัอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรบัการเติบโตของอุตสาหกรรมแปรรูปมนัส าปะหลงั
ตามความต้องการในตลาดส่งออก โดยในปี 2553 พื้นที่เพาะปลูกมขีนาดประมาณ 9.44 
ลา้นไร่ ใหผ้ลผลติประมาณ 29.00 ลา้นตนั และปี 2564 มพีื้นที่เพาะปลูกขนาดประมาณ 
10.92 ลา้นไร่ เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 1.48 ลา้นไร่ หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 15.68 
และในปี 2564 พืน้ทีเ่พาะปลูกดงักล่าวสามารถใหผ้ลผลติประมาณ 35.09 ลา้นตนั เพิม่ขึน้
จากปี 2563 จ านวน 6.09 ลา้นตนั หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 ทีม่า : ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (Office of Agricultural Economics)
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ส่วนที ่4 ภาวะอุตสาหกรรม
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ทีม่า : สมาคมแป้งมนัส าปะหลงัแหง่ประเทศไทย

ราคามนัส าปะหลงั
ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง พบว่าความต้องการผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลงัของไทยในปี 2565-2567 มแีนวโน้มเตบิโตต่อเน่ืองจากปี 2564 โดยการผลติใน
อุตสาหกรรมคาดว่าผลผลิตมนัส าปะหลงัจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.0-2.0 ต่อปี ตาม
แนวโน้มการขยายพืน้ที่เพาะปลูก การบรหิารจดัการน ้า การจดัการโรคระบาดใบด่างมนั
ส าปะหลงั และปรมิาณฝนทีน่่าจะเอือ้อ านวยมากขึน้ ประกอบกบัเกษตรกรมแีรงจูงใจดา้น
ราคาจากตลาดสง่ออกทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัตามเศรษฐกจิโลก และมาตรการจากภาครฐัโดยเฉพาะ
โครงการประกนัรายได ้สง่ผลใหร้าคาหวัมนัสดมแีนวโน้มปรบัสงูขึน้

การส่งออกผลิตภณัฑแ์ป้งมนัส าปะหลงั
ส าหรบัการสง่ออกผลติภณัฑแ์ป้งมนัส าปะหลงัของไทยไปยงัต่างประเทศพบว่า ปัจจุบนั
ประเทศไทยมมีลูคา่การสง่ออกแป้งมนัส าปะหลงัทัว่ไป (Native Starch) คดิเป็นรอ้ยละ 
39 ถงึรอ้ยละ 48 ในชว่งปี 2559- ปี 2564 ซึง่มมีลูคา่มากทีสุ่ดในกลุม่ผลติภณัฑป์ระเภท
มนัส าปะหลงั รองลงมาคอืแป้งมนัสาปะหลงัดดัแปร (Modified Starch) และผลติภณัฑม์นั
ส าปะหลงัอื่นๆ เชน่ สาค ู(Pearl) มนัเสน้มนัฝาน มนัอดัเมด็ หวัมนัสด เป็นตน้ โดย
ประเทศทีไ่ทยสง่ออกสงูสุดไดแ้ก่ ประเทศจนี ไตห้วนั อนิโดนีเซยี สหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 

ทีม่า : กรมศุลกากร 



ภาพโรงงานจงัหวดั
สกลนคร

ตวัอย่างสตอ๊ก
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ผลการด าเนินงานของบริษัทและฐานะทางการเงิน

โครงสร้างรายได้แยกตามลักษณะการให้บริการ

รายได้
- รายไดร้วมในปี 2564 เพิม่ขึน้จากปี 2563 เนื่องจากบรษิทัสามารถผลติสนิคา้ไดม้ากขึน้ ท าใหส้ามารถเพิม่ปรมิาณการขายไดม้ากขึน้ รวมทัง้ราคาแป้งมนัส าปะหลงัไดม้กีารปรับตวัเพิม่สงูขึน้
- รายไดร้วมในงวด 9 เดอืนปี 2565 เพิม่ขึน้จากงวด 9 เดอืนแรกปี 2564 เนื่องจากราคาแป้งมนัส าปะหลงัปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ถงึแมป้รมิาณการขายรวมลดลง ทัง้นี้ปรมิาณการขายลดลงเนื่องจากปัญหาเรือ่งการ
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรส์ าหรบัการขนส่งไปยงัต่างประเทศในช่วงไตรมาส 1 และจากการปรบัปรงุพืน้ทีโ่รงงานเพิม่เตมิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหร้องรบัการผลติในช่วง Low season ในฤดกูาลผลติ
ถดัไป
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รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รายไดอ้ื่น ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธิ รวมรายได้
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ตน้ทุน ก าไรขัน้ตน้ อตัราก าไรขัน้ตน้

124.39 128.96

218.46

158.80
180.92

9.91%

10.06%

9.73%

10.27% 10.29%

9.40%

9.50%

9.60%

9.70%

9.80%

9.90%

10.00%

10.10%

10.20%

10.30%

10.40%

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

2562 2563 2564 9M2564 9M2565
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร สดัส่วนต่อรายไดร้วม

ผลการด าเนินงานของบริษัทและฐานะทางการเงิน
ต้นทุน ก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรของรายได้จากการขาย

หน่วย: ล้าน
บาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และสัดส่วนรายได้รวม
หน่วย: ล้าน
บาท

ต้นทุนขาย - ตน้ทุนในปี 2564 เพิม่ขึน้จากปี 2563 และตน้ทุนในงวด 9 เดอืนแรกปี 2565 เพิม่ขึน้จากงวด 9 เดอืนแรกปี 2564 ซึง่ผนัแปรสอดคลอ้งกบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้
ก าไรขัน้ต้น - ภาพรวมก าไรขัน้ตน้ในปี 2564 เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ โดยบรษิทัมคีวามสามารถในการท าอตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่สงูขึน้จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัมกีารใชอ้ตัราการผลติที่
เพิม่ขึน้ท าใหป้ระสทิธภิาพในการผลติดขีึน้ ตน้ทุนการผลติต่อหน่วยต ่าลง รวมทัง้บรษิทัมกีารบรหิารจดัการการผลติแป้งเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลิต (Yield) สงูขึน้ ส าหรบังวด 9 เดอืนแรกปี 2565 มอีตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเลก็น้อยเนื่องจากอตัราการผลติที่
ลดลงของโรงงานทีส่กลนครจากการปรบัปรุงพืน้ทีเ่พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร – ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2564 เพิม่ขึน้จากปี 2563 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการขายเป็นส าคญั จากค่าขนสง่ทีเ่พิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะที่ค่าใชจ้่ายบรหิารเพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก
เงนิเดอืนพนกังานทีป่รบัเพิม่ขึน้ ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวด 9 เดอืนแรกปี 2565 เพิม่ขึน้จากงวด 9 เดอืนแรกปี 2564 พบว่าเมื่อเทยีบสดัสว่นของค่าใชจ้่ายขายและบรหิารพบว่าค่าใชจ้่ายขายและบรหิารเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบั
รายไดร้วม

ส่วนที ่5 ข้อมูลส าคัญทางการเงิน
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ผลการด าเนินงานของบริษัทและฐานะทางการเงิน

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ และอัตราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หน่วย: ล้าน
บาท

ก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิ

ก าไรสทุธิ – ก าไรสุทธใินปี 2564 เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัก าไรสุทธปีิ 2563 เนื่องจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ การบรหิารตน้ทุนทีด่ขี ึน้ และประสทิธภิาพการผลติทีไ่ดผ้ลผลติ (Yield) สงูขึน้ ประกอบกบัการบรหิารค่าใชจ้่ายใน
การขายและบรหิาร ทีม่สีดัส่วนเพิม่ขึน้น้อยกว่าสดัส่วนยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ ในขณะทีก่ าไรสุทธใินงวด 9 เดอืนแรกปี 2565 เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจาก
ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัขึน้ของราคาขาย อยา่งไรกต็าม อตัราก าไรสุทธใิกลเ้คยีงกบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 เนื่องจากมคี่าใชจ้า่ยภาษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากมรีายไดใ้นส่วนทีไ่มไ่ดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุนเพิม่ขึน้
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ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ อตัราก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้
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ก าไรสทุธ ิ อตัราก าไรสทุธิ

หน่วย: ล้าน
บาท

ส่วนที ่5 ข้อมูลส าคัญทางการเงิน
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ผลการด าเนินงานของบริษัทและฐานะทางการเงิน อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) 
และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 

สินทรพัยร์วม – ส่วนใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่
1. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ทีด่นิ โรงงาน เครือ่งจกัร และยานพาหนะ เพิม่ขึน้จากการลงทุนส าหรบัการ

สรา้งโรงงานใหม่
2.     ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น เพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้
หน้ีสินรวม – ส่วนใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่

เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพื่อใชส้ าหรบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัท หนี้สนิเพิม่ขึน้
เนื่องจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ ส าหรบัการใชห้มนุเวยีนในบรษิทั ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสนิ
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้
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สว่นของผูถ้อืหุน้รวม หนี้สนิรวม สนิทรพัยร์วม
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อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ อตัราผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้

ส่วนที ่5 ข้อมูลส าคัญทางการเงิน
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ภาพโรงงานจงัหวดั
สกลนคร

ตวัอย่างสตอ๊ก
สินค้า

ส่วนที ่6 แผนการใช้เงินจากการเพ่ิมทุน
โครงการในอนาคต และจุดเด่นการลงทุน



ก่อสร้าง
โรงงานผลิต
แป้งมนั

ส าปะหลงัใน
จงัหวดัใหม่

โรงไฟฟ้าไบโอ
แกส๊แห่งใหม่

เงินทุน
หมนุเวียนใน

กิจการ

ช าระเงินกู้ยืม
จากสถาบนั

การเงิน

ส่วนที ่6 แผนการใช้เงินจากการเพ่ิมทุน และโครงการในอนาคต

• เงนิทุนหมนุเวยีนส าหรบัการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย
• ระยะเวลาทีค่าดวา่จะใชเ้งนิ ประมาณ ปี 
2566- 2567

• เนื่องจากการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมัน
ส าปะหลงัแหง่ใหม ่บรษิทัมุง่เน้นการน าของเสยีทีเ่กดิ
จากการผลติมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด และชว่ยลด
ผลกระทบต่ อสิ่ ง แ วดล้ อม  โดยกา รก่ อ ส ร้ า ง
โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 2 MW
• ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงิน ประมาณ ปี 2566          
– ไตรมาส 1 ปี 2567

•การลงทุนกอ่สรา้งโรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงั
ในจงัหวดัใหมเ่พิม่เตมิจ านวน 1 แหง่ เพือ่ขยาย
ก าลงัการผลติของบรษิทัอกี 120,000 ตนัต่อปี จะ
สง่ผลใหก้ลุม่บรษิทัมกี าลงัการผลติกวา่ 360,000
ตนัต่อปี
• ระยะเวลาทีค่าดวา่จะใชเ้งนิ ประมาณ ปี 2566 –
ไตรมาส 1 ปี 2567

•ส าหรบัช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย
• ระยะเวลาทีค่าดวา่จะใชเ้งนิ ประมาณ ปี 2566- 2567
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ความสามารถในการหาลกูค้าราย
ใหม่และเพ่ิมยอดขายส าหรบัลกูค้า

เดิม
และการสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้า

ในด้านคณุภาพและบริการ

การสร้างความแตกต่างใน
ผลิตภณัฑ ์ได้แก่ การผลิตแป้ง
มนัส าปะหลงัเกรดพรีเม่ียม

การสร้างคู่ค้าทางธรุกิจ เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั

ผูบ้ริหารมีความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ในธรุกิจมา

เป็นเวลานาน

การขายแป้งมนัส าปะหลงัท่ีมี
คณุภาพ เน้นบริการท่ีรวดเรว็ และ

ทนัท่วงที

การพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑแ์ละเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการวิจยัอย่าง

ต่อเน่ือง

ส่วนที ่6 จุดเด่นการลงทุน



ภาพโรงงานจงัหวดั
สกลนคร

ตวัอย่างสตอ๊ก
สินค้า ส่วนที ่7 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



ส่วนที ่7 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ผูเ้สนอขายหลกัทรพัย์ บรษิทั พรเีมยีรค์วอลติีส้ตารช์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือย่อ PQS

ตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่มอตุสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food)

หมวดธรุกิจ อาหารและเครือ่งดื่ม (Food & Beverage)

จ านวนหุ้น IPO 170 ลา้นหุน้ (รอ้ยละ 25.37 ของทุนหลงั IPO) 
(มลูค่าทีต่ราไว้ 1.00 บาทต่อหุน้)

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ก่อน IPO : 500 ลา้นบาท (500 ลา้นหุน้)
หลงั IPO : 670 ลา้นบาท (670 ลา้นหุน้)

มลูค่าท่ีตราไว้ (Par Value) 1.00 บาทต่อหุน้

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 1. การลงทุนในก่อสรา้งโรงงานผลติแป้งมนัส าปะหลงัในจงัหวดัใหม ่
2. การลงทุนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สแห่งใหม่
3. ช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ
4. เงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ภายหลงัจากหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและการจดัสรรทุนส ารอง
ต่างๆ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน บรษิทั ฟิน พลสั แอดไวเซอรี ่จ ากดั (Fin Plus)

ผูจ้ดัการการจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จ ากดั (Finansa)



THANK YOU



 

เอกสารนำเสนอข้อมูลบริษัท 
 

 
 

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกดั (มหาชน) 
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