
        วนัท่ี 1 มีนาคม 2564   
       

เร่ือง ค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2563  (แก้ไขครัง้ที่ 2) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) ขอน าสง่ค าอธิบาย และการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดดงันี ้

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร                                                                    
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2563 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 1,663.84 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์  รายได้จากธุรกิจพลงังานไฟฟ้า และรายได้อื่น ๆ เท่ากบั 1,642.33 ล้านบาท 21.42 
ล้านบาท และ 0.09 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์  และรายได้จากธุรกิจพลงังานไฟฟ้า คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 98.71 และร้อยละ 1.29 ของรายได้จากการขายรวมตามล าดบั บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 20.27 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยธุรกิจหลกัมีรายได้ลดลงร้อยละ 21.50 เมื่อเทียบกบัปีกอ่น 

โดยปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 329.57 ล้านบาท ซึง่ขาดทนุลดลงร้อยละ 77.48 เมื่อเปรียบเทียบกบั
ปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากในปีก่อนบริษัทมีการรับรู้ค่าเผ่ือด้อยค่าจ านวน 680.79 ล้านบาท และขาดทนุจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุ 771.94 ล้านบาท   

งบกำรเงนิรวม  ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท)  
  

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

รายได้จากการขาย  1,663.84 2,119.42 (455.58) (21.50) 

รายได้อื่น 37.24 14.04 23.20 165.24 

 รวมรายได้  1,701.08 2,133.46 (432.38) (20.27) 

ต้นทนุขาย  1,453.19 1,757.39 (304.20) (17.31) 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  274.72 346.31 (71.59) (20.67) 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ 188.84 680.79 (491.95) (72.26) 
ขาดทนุจากเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรม 32.24 5.41 26.83 495.93 



งบกำรเงนิรวม  ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท)  
  

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

     
ขาดทนุจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ - 771.94 (771.94) (100.00) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น - 18.74 (18.74) (100.00) 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 86.18 125.47 (39.29) (31.31) 

 รวมคา่ใช้จ่าย  2,035.17 3,706.05 (1,670.88) (45.09) 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (334.09) (1,572.59) 1,238.50 (78.76) 
รายได้ภาษีเงินได้  4.52 109.39 (104.87) (95.87) 

 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (329.57) (1,463.20) 1,133.63 (77.48) 
 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์น ำ้ 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจ าหนา่ยอาหารสตัว์น า้เทา่กบั 1,324.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.73 เมื่อเทียบกบั

ปีก่อน  
ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้ง เนื่องจากพบปัญหาเร่ืองโรคระบาดตวัแดงดวงขาวอย่างรุนแรง โรคขีข้าว โรคตายด่วนในกุ้ ง 

บวกกบัสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สมาคมผู้ ค้าอาหารสตัว์ประกาศลดราคาอาหารกุ้ งเพื่อช่วยลด
ต้นทนุการผลติให้ให้เกษตรกร จึงท าให้รายได้จากการขายอาหารกุ้งลดลงร้อยละ 25.64 เมื่อเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งปลา เนื่องจากพบปัญหาภยัแล้งบวกกบัสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้สมาคมผู้ ค้าอาหารสตัว์ได้ประกาศลดราคาสนิค้าอาหารปลาเพื่อช่วยลดต้นทนุการผลิตให้เกษตรกร จึงท าให้รายได้จากการ
ขายอาหารปลาลดลงร้อยละ 32.11 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เลีย้ง 
บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิตอาหารสตัว์เลีย้งเทา่กบั 317.71 ล้านบาท รายได้เติบโตเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 67.96 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายได้จากการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ในปี 2563 จ านวน 21.42 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70.05 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมีบางโครงการที่อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่รับรู้รายได้ 5 โรง จากโรงไฟฟ้าทัง้หมด
ทีด่ าเนินการเชิงพาณิชย์ 15 โรง   



1.2 ต้นทุนขำย 

ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทมาจากต้นทนุวตัถดุิบในการผลิต โดยในปี 2563 บริษัทมีต้นทนุขายเท่ากบั 1,453.19 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 17.31 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึง่สอดคล้องตามรายได้จากการขายที่ลดลง 

1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในปี 2563 เท่ากับ 210.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.81 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรขัน้ต้น
เทา่กบั 362.03  ล้านบาท 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563 เทา่กบั 274.72 ล้านบาท ลดลงจ านวน 71.59 คิดเป็นร้อยละ 20.67 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
โดยค่าใช้จ่ายบริหารที่ลดลงนัน้เกิดจากค่าภาษีโอนย้ายกิจการจ านวน 25 ล้านบาท และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 15 ล้าน
บาท ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการขายลดลงจ านวน 23 ล้านบาท จากสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

1.5 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  

คา่เผ่ือการด้อยค่า ลดลงจ านวน 491.95 คิดเป็นร้อยละ 72.26 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  เนื่องจากในปี 2562 ทางบริษัทได้พิจารณาตัง้
ค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สินโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ เงินให้กู้ยืม ดอกเบีย้ค้างรับ และเงินจ่ายลว่งหน้าจ านวน 680.79 
ล้านบาท โดยในปีนีม้ีการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าค่าทรัพย์สินโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ เงินให้กู้ ยืมเพิ่มเติม
จ านวน 188.84 บาท 

1.6 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 329.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นผลขาดทนุ 0.48 บาทตอ่หุ้น    

 

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จ านวน 1,898.83 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2562 จ านวน 558.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.73 โดยสว่นใหญ่ลดลงจากสนิค้าคงเหลอื จ านวน 187.35 ล้าน

บาท จากการที่บริษัทมีนโยบายควบคุมปริมาณสินค้าคงคลงั ลกูหนีก้ารค้าจ านวน 92.27 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั

จ าหนา่ยสนิทรัพย์ถาวรจ านวน 115 ล้านบาท และคา่เผ่ือการด้อยคา่จ านวน 188.84 ล้านบาท  

2.2 หนีส้นิ 



ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม จ านวน 1,825.77 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 187.34 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 9.31 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  เนื่องจากบริษัทจา่ยช าระหนีเ้งินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 102.99 ล้านบาท และในไตรมาส 2 บริษัทได้ใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้บางสว่นจ านวน 93.90 ล้านบาท  

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 24.99 เทา่ และ 4.53 

เทา่ ตามล าดบั สาเหตเุกิดจากคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 188.84 ล้านบาท ขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 38.29 

ล้านบาท ขาดทนุจากการเปลีย่นเปลีย่นมลูคา่ยตุิธรรม 32.24 ล้านบาท   

หนีส้นิส าคญัที่มีการเปลีย่นแปลงวนัท่ีครบก าหนดหลงัวนัสิน้งวด 

ประเภทหนี ้ ล้ำนบำท วันที่ครบก ำหนด รำยละเอียดที่ส ำคัญ 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน 50.00 31 สงิหาคม 2564 พกัช าระเงินต้น มกราคม 2564 – กรกฎาคม  2564 

เดิมทีบริษัทมีหนีจ้ากตัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 60 ล้านบาท

ต่อมาบริษัทไดร้บัการอนมุติัจากธนาคารเพือ่น าหลกัประกนั

จ่ายช าระเงินต้น 10 ล้านบาทในเดือน มีนาคม  2564 

ปัจจุบนัคงเหลือยอดหนีจ้ านวน 50 ลา้นบาท 

เงินกู้ ระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

479.71 16 กุ ม ภ า พั น ธ์ 

2565 

พกัช าระเงินต้น กมุภาพนัธ์ 2564 - กรกฎาคม  2564 

เดิมทีบริษัทมีหนี้ระยะยาวกบัธนาคารเพื่อการส่งออก และ

น าเข้าแห่งประเทศไทย จ านวน 525.47 ล้านบาท ต่อมา

บริษัทได้รับการอนมุติัจากธนาคารเพื่อน าหลกัประกนัจ่าย

ช าระเงินต้น 27.72 ล้านบาท (94.70 ล้านเยน) ในเดือน 

มกราคม 2564 ปัจจุบันคงเหลือยอดหนี้จ านวน 479.71 

ลา้นบาท 

ทัง้นี ้ธนาคารไดอ้นมุติัยกเลิกเงือ่นไขการด ารงอตัราส่วน 

ของหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหก้บับริษัทในเดือน 

กมุภาพนัธ์ 2564 

 



 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 73.06 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 371.09 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 83.55 ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากผลขาดทนุจากการด าเนินงานในปี 2563 จ านวน 329.57 ล้านบาท และผล

ขาดทนุจากใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีหมดอายใุนระหวา่งงวด จ านวน 38.71 ล้านบาท 

สภำพคล่อง 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 219.49 ล้านบาท กระแสเงิน

สดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทนุจ านวน 13.05 ล้านบาท และกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 207.12 ล้านบาท  

และลดลงจากผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 6.47 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 

ประเภทหนี ้ ล้ำนบำท วันที่ครบก ำหนด รำยละเอียดที่ส ำคัญ 

หุ้นกู้  1/2561 

(TLUXE205A) 

170.00 5 พ.ค. 65 (10%) 

2 ก.ค. 66 (90%) 

เปลีย่นวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน เป็น 6 เดือน 

เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้จากเดิมร้อยละ 7.00 เป็นร้อยละ 

7.06 

หุ้นกู้  2/2561 

(TLUXE198A) 

255.60 2 ก.ค. 65 (10%) 

2 ก.ค. 66 (90%) 

เปลีย่นวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน เป็น 6 เดือน 

เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้จากเดิมร้อยละ 7.75 เป็นร้อยละ 

7.83 

ยกเลิกเง่ือนไขการด ารงอัตราส่วนของหนีส้ินสุทธิต่อส่วน

ของผู้ ถือหุ้น 

หุ้นกู้  1/2562 

(PPPM213A) 

207.60 18 มี.ค. 65 (10%) 

18 มี.ค. 66 (90%) 

เปลีย่นวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน เป็น 6 เดือน 

เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้จากเดิมร้อยละ 8.50 เป็นร้อยละ 

8.59 

ยกเลิกเง่ือนไขการด ารงอัตราส่วนของหนีส้ินสุทธิต่อส่วน

ของผู้ ถือหุ้น 



7.15 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

จ านวน 38.39 ล้านบาท           

รำยงำนควำมคืบหน้ำคดีควำม 

คดีควำมที่ 1 (หุ้นกู้ ) 

เมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม 2562 ผู้ ถือหุ้นกู้  1 ราย ได้ยื่นฟ้องตอ่ศาลชัน้ต้น ให้บริษัทจ่ายช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ผิดนดั

จ านวนเงินรวม 4,098,438.39 บาท 

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้บริษัทช าระเงินจ านวน 4,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้

ในอตัราร้อยละ 9.25 ตอ่ปี นบัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวา่จะช าระเสร็จ 

เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ศาลอทุธรณ์ได้มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น แต่ให้แก้ไขการช าระ

ดอกเบีย้จากเดิมคิดนบัแต่วนัฟ้อง เป็น นบัแต่วนัที่ 6 กนัยายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไป

ตามค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชัน้อทุธรณ์ให้เป็นพบั ด้วยความเคารพต่อค าพิพากษาของศาลชัน้ต้นและ

ศาลอทุธรณ์ บริษัทฯ ไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากค าพิพากษาดงักลา่วมิได้พิจารณาพิพากษาตามนยัแห่งค าพิพากษาของศาล

ฎีกาที่เคยวางแนววินิจฉยัไว้ และบริษัทจะใช้สทิธิยื่นฎีกาค าพิพากษาดงักลา่วตอ่ไป 

เมื่อวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2564 ศาลจงัหวดัสมทุรสงครามได้อ่านค าสัง่ของศาลฎีกาแล้วมีค าสัง่ไม่อนญุาตให้ฎีกา ยก

ค าร้องขอทเุลาการบงัคบั โดยผลจากค าสัง่ดงักลา่วท าให้ค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ภาค 7 ถึงที่สดุตามกฎหมายในวนัที่ 10 

กมุภาพนัธ์ 2564 นี ้และท าให้บริษัทในฐานะจ าเลยมีหน้าที่ช าระดอกเบีย้อตัราร้อยละ 9.25 ตอ่ปี นบัแตว่นัท่ี 6 กนัยายน 2562 

จนถึงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 ของเงินต้น 4,000,000 บาท และช าระดอกเบีย้อตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี นบัแตว่นัที่ 3 กรกฎาคม 

2563 ของเงินต้น 3,200,000 บาท จนกวา่จะช าระเสร็จ รวมทัง้หกัด้วยดอกเบีย้ที่ได้จ่ายช าระไป 

คดีควำมที่ 2 (หุ้นกู้ ) 

เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ ถือหุ้นกู้ รายที่ 2 ได้ยื่นฟ้องตอ่ศาลชัน้ต้นให้บริษัทจ่ายช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ผิด

นดัจ านวนเงินรวม 2,012,835.61 บาท ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชัน้ต้น และก าหนดนดัสืบพยานโจทก์และ

จ าเลยในวนัท่ี 23 มีนาคม 2563  

เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2563 ศาลชัน้ต้นได้มีค าพิพากษาให้จ าเลยช าระเงินแก่โจทก์ 1,600,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ใน

อตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์ และดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 



9.25 ต่อปี ของเงินต้น 2,000,000 บาท นับจากวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้น า

จ านวนดอกเบีย้ที่จ าเลยช าระให้แก่โจทก์แล้วไปหกัออกจากดอกเบีย้จ าเลยช าระแก่โจทก์ไปแล้ว  

เมื่อวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัท ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตอ่ไป 

คดีควำมที่ 3 (โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ) 

ตามที่บริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในการขายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ ที่ประเทศญ่ีปุ่ น

จ านวน 15โรง โดยให้ขายในราคาโรงละ 320 ล้านเยน ตามข้อตกลงเบือ้งต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ลง

วนัท่ี 21 มิถนุายน 2561 และตอ่มาปรากฏวา่ทางบริษัทยอ่ยที่ญ่ีปุ่ นไปท าสญัญาจ านวน 3 สญัญา โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

สญัญาฉบับแรกลงวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2562 มีสาระส าคญัคือ Beppu Forest Power Co., Ltd. จะจ่ายเงินมดัจ า

งวดที่ 2 จ านวน 400 ล้านเยน (ประมาณ 116.28 ล้านบาท) พร้อมกบัจะโอนหุ้น 25% ให้กบั PPSN Co., Ltd. และทาง PPSN 

Co., Ltd. จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง ให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ภายใน 15 วนันบัแต่ได้รับช าระ

เงิน  

สญัญาที่สองลงวนัที่ 5 เมษายน 2562 เป็นบนัทึกข้อตกลงที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. 

ตกลงกนัวา่ Beppu Forest Power Co., Ltd. มีสทิธิบอกเลกิสญัญา ถ้าหากวา่ สญัญาถ่ายโอนทรัพย์สนิ (สญัญาที่ 3) ไมไ่ด้รับ

การอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

สญัญาที่สามลงวันที่ 5 เมษายน 2562 มีคู่สญัญา 4 ฝ่าย คือ Beppu Forest Power Co., Ltd., PPSN Co., Ltd., 

Lena Power Station No.1 LLC. และบริษัท ซึ่งตัวสญัญานีไ้ด้ลงนามโดย Beppu Forest Power Co., Ltd. กับ PPSN Co., 

Ltd. เท่านัน้ ซึง่กลา่วถึงการซือ้ขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 200 ล้านเยน กรรมสทิธ์ิ PPSN Co., Ltd. จ านวน 2 โรง และ Lena 

Power Station No.1 LLC. จ านวน 2 โรง รวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 4 โรง มลูค่ารวม 800 ล้านเยน และไม่ได้กลา่วถึงการโอนหุ้น

จ านวน 25% ซึง่ขดักบัสญัญาฉบบัแรก 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ปรึกษากบัที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศญ่ีปุ่ น ในกรณีของสญัญาที่สาม นัน้จะมีผลผกูพนักบับริษัทหรือไม ่ซึง่ที่

ปรึกษากฎหมายได้มี Legal Opinion โดยให้ข้อสรุปมาดงันี ้

1.  กรณี Lena Power Station No.1 LLC. ถ้าสามารถพิสจูน์ได้วา่ Lena Power Station No.1 LLC. ไม่ได้มอบฉนัทะให้

ทาง PPSN Co., Ltd. ลงนามกระท าสญัญาแทนตนเอง ก็จะไมม่ีผลผกูพนักบั Lena Power Station No.1 LLC. 



2.  กรณีบริษัทพิสจูน์ได้วา่ บริษัทไมไ่ด้มอบฉนัทะให้ทาง PPSN Co., Ltd. ลงนามกระท าสญัญาแทนตนเอง ก็จะไมม่ีผล

ผกูพนับริษัท 

PPSN Co., Ltd.โดยอดีตกรรมการทา่นที่ 2 ในขณะนัน้ แจ้งมาว่าในสว่นตวันัน้ไม่ได้ลงนามเอง แตท่างอดีตกรรมการ

ท่านที่ 1 ลงนามแทน โดยทางที่ปรึกษากฎหมายญ่ีปุ่ นแจ้งว่า ตามกฎหมายญ่ีปุ่ นกรณีนีถื้อเป็นเร่ือง True Intention คือเร่ือง

เจตนาที่แท้จริงในการท าสญัญา หากขดักบัเจตนาของผู้ลงนาม สญัญานีจ้ะเป็นโมฆะ ซึง่ถ้าพิสจูน์ได้วา่อดีตกรรมการทา่นท่ี 2 

ไมไ่ด้ลงนามในสญัญานีแ้ตเ่ป็นอดีตกรรมการทา่นท่ี 1 ลงนามแทน สญัญานีก็้จะไมผ่กูพนั PPSN Co., Ltd. เช่นกนั 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติให้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ 

Beppu Forest Power Co., Ltd. ช าระเงินส่วนที่เหลืออีกจ านวน 4,200 ล้านเยน ให้แก่บริษัทภายในวนัที่ 31 มกราคม 2563 

หาก Beppu Forest Power Co., Ltd. เพิกเฉยไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือ ให้บริษัทใช้สิทธิยกเลิกสญัญาและยึดเงินมัดจ าทัง้

จ านวน 600 ล้านเยน (หรือประมาณ 176 ล้านบาท) พร้อมทัง้ให้รีบเร่งหาผู้ สนใจลงทุนรายอื่นต่อไป พร้อมทัง้เร่งปรับปรุง

ประสทิธิภาพการผลติ และรับทราบการท าสญัญาโดยพลการของบริษัทยอ่ยที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จัดส่งหนงัสือตามมติที่ประชุมให้กับ Beppu Forest Power Co., Ltd. 

โดยสรุปดงันี ้

บริษัทยืนยนัที่จะขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 320 ล้านเยน ไม่ยอมรับสญัญาที่ทาง Beppu Forest Power Co., Ltd. 

ได้จดัท าขึน้มาในภายหลงัที่จะซือ้โรงไฟฟ้า 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ล้านเยน และขอให้ทาง Beppu Forest Power Co., Ltd. 

ช าระเงินที่เหลือตาม ข้อตกลงเบือ้งต้น (Memorandum of Understanding, MOU) จ านวน 4,200 ล้านเยน ภายในวนัที่ 31 

มกราคม 2563 มิฉะนัน้บริษัทจะยกเลกิสญัญาและยดึเงินมดัจ าตอ่ไป 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2563 และวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัทย่อยในกลุม่บริษัทผลิต

ไฟฟ้าว่าผู้ ซือ้ไฟฟ้าได้มีหนงัสือแจ้งต่อบริษัทย่อยว่าผู้ซือ้ไฟฟ้าได้น าเงินค่า ไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทย่อยในปี 2563 ของ

โรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง ประกอบด้วย P-Power สองแห่งและโรงไฟฟ้า Lena – 1 สองแหง่ ท่ีบริษัทต้องได้รับเงินจากรายได้การ

ขายไฟฟ้า จ านวน 11,383,944 เยน และ 16,599,528 เยน ตามล าดบั ไปวางไว้ที่ส านกังานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะ (Oita 

Legal Affairs Bureau) เนื่องจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึง่ได้เข้าท าข้อตกลงจะซือ้โรงไฟฟ้า 15 โรงจากกลุม่บริษัท

ผลิตไฟฟ้า ได้ขอให้ผู้ซือ้ไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ด้วยเหตดุงักล่าว ผู้ซือ้ไฟฟ้าจึงมีข้อสงสยั

เก่ียวกบัสิทธิในการรับเงินค่าไฟฟ้า ดงันัน้ ผู้ซือ้ไฟฟ้า จึงได้น าเงินคา่ไฟฟ้า ส าหรับงวดเดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม 2563 ที่จะ

ครบก าหนดช าระในเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ไปวางไว้ที่ส านกังานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะ (P-Power และ 

Lena ได้หยดุการผลติไฟฟ้าในเดือนสงิหาคม 2563 และเดือนมิถนุายน 2563 ตามล าดบั) 



ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2363 มีมติรับทราบความคืบหน้าการขาย

โรงไฟฟ้าจ านวน 15 โครงการ ปัจจุบนั Beppu Forest Power Co., Ltd. ยงัไม่ได้ช าระเงินสว่นที่เหลือให้กบับริษัท ดงันัน้ฝ่าย

บริหารจะด าเนินการยดึเงินมดัจ าจ านวน 600 ล้านเยน โดยจะด าเนินการปรึกษากบัท่ีปรึกษากฎหมาย 

เมื่อวนัที่ 18 มิถุนายน 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับหนงัสือจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึ่งเป็นคู่สญัญาที่

จะเข้าซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพของ PPSN Co., Ltd. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. อ้างอิงสญัญาฉบบัที่ 

2 ที่ลงวนัที่ 5 เมษายน 2562 โดยเนือ้หาของสญัญาฉบบันีจ้ะท าการขายโรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ล้านเยน 

รวม 800 ล้านเยน โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะจ่ายเงิน 400 ล้านเยน ภายใน 2 สปัดาห์ และที่เหลืออีก 400 ล้าน

เยน จ่ายภายใน 1 ปี ทัง้นี ้โรงไฟฟ้า 4 โรงเป็นของ PPSN Co., Ltd. 2 โรง และอีก 2 โรงเป็นของ Lena Power Station No.1 

LLC. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะแจ้งยกเลิกการซือ้โรงไฟฟ้าจ านวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท และในวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับ “หมายเรียกให้มารายงานตวัใน

วนัแถลงทางวาจาครัง้ที่ 1 และจดหมายทวงถามหนงัสือตอบกลบั” จาก Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยเรียกร้องให้ 

PPSN Co., Ltd. จ่ายช าระเงินให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. เป็นเงิน 40,540,542 เยน พร้อมดอกเบีย้ค้างจ่ายใน

อตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยนับตัง้แต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายช าระเสร็จและช าระค่าใช้จ่ายในการ

ฟ้องร้อง ทัง้นี ้“หมายเรียกให้มารายงานตวัในวนัแถลงทางวาจาครัง้ที่ 1 และจดหมายทวงถามหนงัสือตอบกลบั” ก าหนดให้ 

PPSN Co., Ltd. ยื่นค าให้การในวนัท่ี 27 สงิหาคม 2563 

เมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราว จากศาลแขวงโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 2 

ฉบบั โดยสาระสาคญัของค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราวสามารถสรุปได้ดงันี ้

1.  ค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราว ฉบบัท่ี 1 ศาลมีค าสัง่อายดัที่ดนิ PPSN Co., Ltd. จ านวน 2 แปลง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้า 

จ านวน 1 โรงไฟฟ้า (โรงไฟฟ้า ยนูิต B) เป็นการชัว่คราวโดยก าหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. วางประกนั 

300,000 เยน ทัง้นี  ้หาก PPSN Co., Ltd. สามารถวางเงินหลักประกันจ านวน 1,404,131 เยน PPSN Co., Ltd. 

สามารถขอระงบัค าสัง่ หรือถอนค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราวได้ 

2.  ค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราว ฉบบัที่ 2 ศาลมีค าสัง่อายดัรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้ายนูิต B ตัง้แต่วนัที่                 

17 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 เป็นการชั่วคราวโดยก าหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. วาง

ประกัน 7,900,000 เยน ทัง้นี ้หาก PPSN Co., Ltd. สามารถวางเงินหลักประกันจ านวน 39,433,306 เยน PPSN 

Co., Ltd. สามารถขอระงบัค าสัง่นี ้หรือถอนค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราวได้ 



เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2563 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PPSN Co., Ltd. ได้ไปรายงานตวัโดยเป็น

การแถลงด้วยวาจาครัง้ที่  1 PPSN Co., Ltd. ได้ด าเนินการแต่งตัง้ทนายความในวันดังกล่าว และ PPSN Co., Ltd. ได้

ด าเนินการชีแ้จงข้อมลูตอ่ศาลแล้วในวนัท่ี 6 ตลุาคม 2563 และ 5 พฤศจิกายน 2563 

เมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. ได้รายงานตวัตอ่ศาลตามเวลาที่

ก าหนด โดยBeppu Forest Power Co., Ltd. ได้แถลงต่อศาลว่า Beppu Forest Power Co., Ltd. จะขอให้การเพิ่มเติมอีก 

ศาลจึงได้ก าหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. ยื่นค าโต้แย้งค าให้การ ภายในวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยก าหนดวนั

นดัพิจารณาคดีครัง้ที่ 4 ในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 

เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 PPSN Co., Ltd. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. ได้ให้การตอ่ศาลและ

ด าเนินการชีแ้จงข้อมลูตอ่ศาลแล้ว โดยก าหนดวนันดัพิจารณาคดคีรัง้ที่ 5 ในวนัท่ี 13 เมษายน 2564 

 

สรุปสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 4/2563 

สถานการณ์การเลีย้งกุ้ง 1). กุ้ งขาว 85% เนื่องจากมีระยะเวลาการเลีย้งสัน้ มีผลผลติสงู และมีตลาดรองรับมากกวา่
ชนิดอื่น 2). กุ้งกลุาด า 10% เลีย้งในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคยีงสนามบินสวุรรณภมูิ และภาคใต้พืน้ท่ีใกล้เคียง
จงัหวดัภเูก็ต ซึง่มีเที่ยวบินสง่กุ้งเป็นไปประเทศจีน 3). กุ้งก้ามกราม 5% สว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ท่ีภาคกลาง ตลาดบริโภคสว่นใหญ่
อยูภ่ายในประเทศ   

ในไตรมาส 4 เกษตรกรเร่ิมชะลอการเลีย้ง มีการเลีย้งกุ้ง 30 % ของพืน้ท่ีการเลีย้ง เนื่องจากประสบกบัปัญหาการ
เปลีย่นแปลงของฤดกูาลเข้าสูฤ่ดมูรสมุ พอเข้าสูป่ลายไตรมาส 4 เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยแตล่ะภมูิภาคได้รับผลกระทบ
ที่แตกตา่งกนัดงันี ้

ภาคใต้มีการระบาดของโรคตวัแดงดวงขาวในพืน้ท่ีฝ่ังอา่วไทย ตัง้แตจ่งัหวดันครศรีธรรมราช สงลา และปัตตานี 
นอกจากนีย้งัมีปัญหาอาการขีข้าวโดยเฉพาะในพืน้ท่ีฝ่ังอนัดามนั จากปัญหาโรคระบาดดงักลา่วท าให้เกษตรกรหลายรายมกีาร
ปรับรูปแบบการเลีย้ง เช่น การปรับเป็นบอ่ขนาดเลก็ การใช้พีอีปพูืน้บอ่ และปลอ่ยความหนาแนน่บางลง เพื่อลดความเสีย่ง
เร่ืองโรคระบาด ท าให้ผลผลติลดลงจากปีที่ผา่นมาเลก็น้อย แตข่นาดกุ้งเฉลีย่ใหญ่ขึน้  

ภาคตะวนัออก ลกูกุ้งไมพ่อตอ่ความต้องการของเกษตรกร นอกจากนี ้จ.ระยอง จนัทบรีุ และตราด ประสบปัญหาการ
เลีย้งจากอาการขีข้าวรุนแรง และโรคตวัแดงดวงขาวพบอยูท่ัว่ไป เช่นเดยีวกบัพืน้ท่ีภาคใต้  

ภาคกลางมีผลกระทบน้อย เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีน า้จืด และมีการเลีย้งกุ้งขาวปนก้ามกรามเป็นหลกั ประกอบกบัความ
หนาแนน่ท่ีน้อยกวา่ทัง้ภาคตะวนัออกและภาคใต้ จากปัญหาโรคระบาดดงักลา่ว ท าให้ผลผลติไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  



ด้านราคาปรับตวัลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ในช่วงเดือน ธนัวาคม 2563 ราคากุ้งขาวลดลง 15-20 บาทตอ่ กก. 
ผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแรงงานตา่งด้าว ท าให้ทางราชการมีค าสัง่ปิด
การตลาดกลางกุ้ง ต.มหาชยั อ.เมือง จ.สมทุรสาคร  แตเ่มื่อเปรียบเทียบราคากุ้งไทยกบัประเทศคูแ่ขง่ ได้แก่ อินเดยี อินโดนีเซยี 
และเอกวาดอร์ พบวา่ ราคากุ้งทกุขนาดของไทยสงูกวา่คูแ่ขง่ จากต้นทนุการผลติสงูกวา่ สง่ผลให้ผู้น าเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา
และญ่ีปุ่ น หนัไปน าเข้าจากประเทศคูแ่ขง่มากขึน้ ซึง่เป็นไปตามกลไกตลาด  

การสง่ออกกุ้งทะเลเพาะเลีย้ง (กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกลุาด า) เป็นหนึง่ในกลุม่สนิค้าเกษตรประมงของไทยในปีนีท้ี่
ได้รับผลกระทบหนกัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาเหตหุลกัมาจากการบริโภค
ที่ลดลงของตลาดปลายทาง ทัง้ตลาดสง่ออกและตลาดในประเทศ (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 83 และร้อยละ 17 ของผลผลติใน
ไทยตามล าดบั)โดยในสว่นของตลาดสง่ออก ประเทศคูค้่าที่ส าคญัซึ่งได้แก่ สหรัฐฯ ญ่ีปุ่ น และจีน (รวมแล้วคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 68 ของการสง่ออกกุ้งแช่เย็นแช่แข็งของไทยไปตลาดโลก) ตา่งเป็นกลุม่ประเทศที่มจี านวนผู้ติดเชือ้สงูติดอนัดบัต้นๆ ของ
โลกและก าลงัเผชิญกบัความท้าทายด้านเศรษฐกิจและก าลงัซือ้ผู้บริโภคที่ออ่นแรง  

 ผลผลติกุ้งเลีย้งปี 2563 โดยรวมอยูท่ี่ 270,000 ตนั ลดลงเมื่อเทียบกบัผลผลติกุ้งเลีย้ง ปี 2562 ที่อยูท่ี่ประมาณ 
290,000 ตนั ซึง่เป็นผลมาจากปัญหาเร่ืองโรคระบาด ความไมม่ัน่ใจเร่ืองสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ที่สง่ผลกระทบตอ่ตลาด และสถานการณ์ราคา คาดปี 2564 ผลติได้ 310,000 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 ผลผลติกุ้งไทย ปี 
2563 นี ้คาดวา่จะผลติได้ 270,000 ตนั ลดลงกวา่ปีที่แล้วร้อยละ 7 (โดยเป็นผลผลติกุ้งจากภาคใต้ตอนลา่ง ร้อยละ 36 จาก
ภาคใต้ตอนบน ร้อยละ 32 จากภาคตะวนัออก ร้อยละ 21 และจากภาคกลาง ร้อยละ 11 ) 

แนวโน้มอุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 1/2564 

แนวโน้มไตรมาส 1 ชว่งเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2564 เกษตรยงัชะลอการลงกุ้งคร็อปใหม ่เพื่อหลกีเลีย่งโรคระบาด
ตวัแดงดวงขาว มกีารปลอ่ยกุ้งการเลีย้งในเดือนมีนาคม 2564 เป็นช่วงที่สภาวะอากาศที่คอ่นข้างเหมาะสม ความเคม็ของน า้
เพิ่มสงูขึน้ มีผลตอ่อตัรารอด และการเจริญเติบโตของกุ้งเต็มที่  ซึง่ในหลายๆ ฟาร์มที่มีศกัยภาพด้านการเลีย้ง  มีการปรับเพิ่ม
ความหนาแนน่ในการเลีย้ง 150,000-250,000 ตวั/ไร่  แตใ่นชว่งไตรมาสแรกผลผลติลดลงอาจลดลง 10-15 % สาเหตจุากราคา
กุ้งที่ตกต ่าตอ่เนื่องจากไตรมาสที่ 4/2563 ผา่นมา  สง่ผลให้ประสบปัญหาการเลีย้งขาดทนุ  ปัจจยัเหลา่นีย้งัคงเป็นปัญหาที่
แก้ไขไมไ่ด้  รวมถึงปัญหาในเร่ืองคา่เงินบาทท่ีแขง็เกินไป สง่ผลให้ไมส่ามารถสง่ออกและแขง่ขนัได้ ท าให้เกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ ง
รายยอ่ยเข้าถึงแหลง่ทนุได้ยากมากขึน้ ขาดการเสริมสภาพคลอ่งในการผลติ อตุสาหกรรมกุ้งไตรมาส 1 โดยรวมมีการชะลอตวั
ตามสภาวะของเศรษฐกิจโลก และปัจจยัลบจากราดากุ้งของไทยทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ในตลาดโลก และคา่เงินบาทท่ีแข็งตวัอยา่ง
ตอ่เนื่อง สง่ผลกระทบตอ่ ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก และยงัต้องมาเจอปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส  โควิด-
19 ซ า้เตมิเป็นครัง้ที่ 2 เป็นเหตใุห้ปริมาณการบริโภคภายในประเทศลดลง ราคาผลผลติอาจปรับตวัลดลงอีกครัง้หลงัจากที่
ตกต า่อยูเ่ดิมแล้ว ท าให้เกษตรกรไมม่ัน่ใจทัง้ราคา และตลาด จึงชะลอการเลีย้งออกไปอีก การเลีย้งกุ้งขาดความตอ่เนื่อง สง่ผล
กระทบทัง้วงจรการผลติ  



สรุปสถำนกำรณ์กำรเลีย้งปลำ ไตรมำส 4/2563 

สถานการณ์ด้านการเลีย้งยงัพบปัญหา แม้วา่เข้าสูฤ่ดฝูนปริมาณน า้เหนือเขื่อนเพิ่มขึน้บ้างแตย่งัไมเ่พียงพอ
โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสง่ผลกระทบตลาดในบางพืน้ท่ี  สว่นแหลง่น า้ธรรมชาติระดบัน า้เพิ่มมาก
ขึน้ การเลีย้งดีขึน้ เกษตรกรสว่นใหญ่มีการเลีย้งปลานิล 70% เนื่องจากตลาดรองรับมากกวา่และเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค, ปลา
ดกุ 20% และปลาอื่นๆ 10% 

สว่นภาคใต้จงัหวดันครศรีธรรมราช และ 3 จงัหวดัภาคใต้  เกิดความเสยีหายจากการเลีย้งเนื่องจากเกิดอทุกภยั  และ
ปัญหาที่พบสว่นใหญ่ เป็นโรคระบาดตดิเชือ้ทางแบคทีเรีย จะมีอาการคล้าย ๆ กนั จะมีการตกเลอืด มีแผลตามล าตวัครีบ 
กร่อน กกหบูวม มีน า้ในช่องท้อง ไมกิ่นอาหาร ท่ีพบบอ่ยมี2 ชนิด คือโรคเกิดจากเชือ้แอโรโมแนส (Aeromonas hydrophila) 
เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสยีหายทางเศรษฐกิจมากในการเลีย้งปลาดกุ ปลานิล กบและปลาน า้จืดอืน่ ๆ และโรคติดเชือ้
แบคทีเรียสเตรฟโตคอคคสั (Streptococcus sp.) ปลานิลที่ติดเชือ้แบคทีเรียนี ้จะมีตาขุน่ขาว วา่ยน า้ช้าๆ ลอยนิ่ง รอบๆ ช่อง
ขบัถ่าย ทางกรมประมงมีการสง่เสริมและให้ความรู้ทางด้านวชิาการ ตลอดจนนววตักรรมใหมจ่ากทางภาคเอกชนซึง่ท าให้
เกษตรกรมีการจดัการ ควบคมุสามารถรับมือกบัโรคได้ 

ราคาปลาปรับตวัสงูขึน้ราคาปลานิล 70-75 บาท/กก. ปลาดกุ 45-48 บาท/กก. สว่นปลากะพงขาว (ปลาเนือ้) ท่ีราคา
ตกต า่เทา่กบัชว่งไตรมาสที่3 ลดเหลอื 55-60 บาท/กก.  เนื่องจากปลาล้นตลาด การระบายปลาคอ่นข้างช้า ปัจจบุนัผู้บริโภค
และนกัทอ่งเที่ยวลดลง จงึสง่ผลกระทบตอ่ราคาปลายดืยาวออกไปอีก แตป่ลาไซด์ขนาด 700-900 กรัม ปรับตวัสงูขึน้ 80-85 
บาท/กก. 

การสง่ออก ปริมาณการสง่ออกปลานิลและผลติภณัฑ์ ช่วง 6 เดือนแรก ปี2563 ปริมาณ 3,602.2 ตนั คิดเป็นมลูคา่ 
123.0 ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมลูคา่ลดลง 33.8% และ 41.2% ตามล้าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปี 2562 รูปแบบ
ผลติภณัฑ์ปลานิลที่สง่ออกมากทีส่ดุ คือ ปลานิลทัง้ตวัแช่แข็ง คิดเป็น สดัสว่น 67.6% ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมด รองลงมา 
คือ ปลาสดแช่เย็น 17.0% ปลามชีีวิต 9.0% และเนือ้ปลาแช่แข็ง 6.4% ตามล าดบั  โดยมีตลาดหลกั คือ กลุม่ตะวนัออกกลาง 
32.9% กลุม่อาเซียน 26.0% กลุม่สหภาพยโุรป 17.7% สหรัฐอเมริกา 17.3% ญ่ีปุ่ น 3.0% และอื่นๆ 3.1% ปริมาณการสง่ออก
ปลานลิของไทยลดลง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึน้กบัประเทศผู้น าเข้าหลกัหลาย
ประเทศ ประกอบกบัคา่เงินบาทแข็งคา่ มีผลกระทบตอ่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัการสง่ออกของไทย 

ปัญหาอปุสรรคในชว่งไตรมาสที่ 4 เร่ืองสายพนัธุ์ปลาที่มคีณุภาพดีมีไมเ่พียงพอกบัความต้องการของเกษตรกร ขาด
แคลนสายพนัธุ์ปลานิล ในชว่งทีม่ีอตัราการฟักไขไ่ด้ปริมาณน้อย เช่น ชว่งอณุหภมูิสงูมากในฤดูร้อน และช่วงอณุหภมูติ ่าในฤดู
หนาว  ด้านเกษตรกรยงัขาดระบบบริหารจดัการท่ีดีตามมาตรฐานการปฏิบตัิทางการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทีด่ี (GAP) ตัง้แตโ่รง
เพาะฟัก การอนบุาล ตลอดจนถงึกระบวนการเลีย้งปลานิล  

สนิค้าปลานิลสว่นใหญ่บริโภคภายในประเทศร้อยละ 95 และสง่ออกเพียงร้อยละ 5 ในรูปปลานิล ทัง้ตวัแช่แขง็ ซึง่มี
ขนาดเลก็มลูคา่ต ่า และมีสว่นแบง่ตลาดสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกในอตัราที่ต า่ เพียงร้อยละ 1 ของมลูคา่
สนิค้าปลานิลทัง้หมดที่สหรัฐฯน้าเข้า ปัญหาจากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลให้ผู้ ค้าลด
ปริมาณการซือ้ขายลง ท าให้ผลผลติปลานิลที่ตกค้างอยูท่ี่ฟาร์มเกษตรกรเป็นจ านวนมาก รวมทัง้ผลผลติที่จะน าออกมา
จ าหนา่ยในช่วงเทศกาลตา่งๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรขายได้ปริมาณสงูสดุ เมื่อภาครัฐเลือ่นเทศกาลวนัหยดุสง่ผลกระทบ



ตอ่เกษตรกรไมส่ามารถระบายผลผลติออกมาจ าหนา่ยได้ ตอ่มาระยะหลงัแตเ่มื่อภาครัฐผา่นปรนมาตรการตา่งๆ ผลผลติ
สามารถเข้าสูต่ลาดได้ตามปกติ ซึง่ในบางช่วงเวลาปริมาณออกสูต่ลาดมากเกินความต้องการ  
 

แนวโน้มอุตสำหกรรมปลำ ไตรมำส 1/2564 

แนวโน้มการไตรมาส 1 สถานการณ์ด้านการเลีย้ง จากที่ปริมาณฝนเร่ิมทิง้ชว่งปัญหาภยัแล้งกลบัมาอีกครัง้ เนื่องจาก
ช่วงปลาไตรมาสที่ 4 ปริมาณน า้ในเขื่อนมีแนวโน้มลดลง สง่ผลกระทบตอ่การเลีย้งและตลาดในบางพืน้ท่ี สว่นพืน้ท่ีภาคกลาง
ปริมาณการระบายน า้จากเขื่อน  จ.กาญจนบรีุลดลง ปริมาณการเลีย้งจึงยงัคงที่ และประกอบปริมาณลกูปลาไมเ่พยีงพอ  

หลงัจากที่ทางภาครัฐมีการควบคมุพืน้ท่ีสแีดง ท่ีมกีารระบาดโควดิ-19 ท าให้การระบาดมแีนวโน้มลดลง  การระบาย
ผลผลติออกสูต่ลาดได้มากขึน้ ดขีึน้กวา่ช่วงไตรมาสที่ 4/2563 ท าให้ราคาปลาสงูขีน้อยา่งตอ่เนื่อง เกษตรกรจงึมีการเตรียมบอ่ 
และมีการขยายกระชงัปลา โดยเฉพาะการเลีย้งที่มแีหลง่น า้ธรรมชาติที่สมบรูณ์ เช่น แมน่ า้โขง และลุม่แมน่ า้ตาปี ซึง่การเลีย้งยงั
เป็นปลานิลเป็นหลกั เช่นเดิม  

 
สรุปสถำนกำรณ์สัตว์เลีย้ง ไตรมำส 4/2563 

ในช่วงไตรมาส 4/2563 ยงัคงเติบโต แม้แตใ่นช่วงการระบาดของ COVID-19 รอบ 2 ตลาดอาหารสตัว์เลีย้งก็ยงัมีการ
ขยายตวั เนื่องจากสตัว์เลีย้งมีการบริโภคเป็นประจ า ประกอบกับผู้ เลีย้งมีความเอาใจใส่ให้ความส าคญักบัสตัว์เลีย้งเสมือน
สมาชิกในครอบครัว ท าให้มีการซือ้อาหารสตัว์เลีย้งส ารองไว้เช่นเดียวกบัสนิค้าจ าเป็นอื่นๆ สอดคล้องกบัสถิติการสง่ออกสนิค้า
อาหารสตัว์เลีย้งของไทยไปยงัตา่งประเทศ ทัง้ประเทศเพื่อนบ้านในกลุม่อาเซียนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ อย่างจีน อินเดีย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ และประเทศในทวีปยโุรป และอเมริกา ซึ่งการสง่ออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัไตร
มาสที ่2/2563  
 
แนวโน้มอำหำรสัตว์เลีย้ง ไตรมำส 1/2564 

ตลาดสตัว์เลีย้งภายในประเทศมีแนวโน้มการเติบโตสงูกว่าไตรมาส 4/2563 อีก 1-5% ซึ่งตรงกบัภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนัท่ีมีแนวโน้มดีขึน้ ลกัษณะการเลีย้งสตัว์ภายในประเทศยงัคงต้องการความสะดวก และลดระยะเวลาการดแูลเร่ืองการ
ให้อาหาร ดงันัน้อาหารส าเร็จยงัเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะอาหารสตัว์แบบแห้ง ซึง่มีสดัสว่นในตลาด 80% ที่เหลอื 20% เป็นอาหาร
แบบเปียก  

ตลาดการสง่ออกในเอเชีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีแนวโน้มการเติบโตสงูขึน้ โดยเฉพาะตลาดใหญ่ของเอเชีย
อย่างประเทศอินเดีย จีน และญ่ีปุ่ นซึ่งยงัมีความต้องการอาหารสตัว์เลีย้งสงู และระบบเศรษฐกิจมีผลกระทบน้อยกว่าประเทศ
อื่น สว่นตลาดยโุรป และอเมริกา มีการสง่ออกได้อยา่งตอ่เนื่อง อาจเพราะยงัมีปัญหาเร่ืองมีการระบาดของ COVID-19 ท าให้มี
การน าเข้ามากกวา่การสง่ออก ดงันัน้ในช่วงไตรมาส 1/2564 คาดวา่ปริมาณการสง่ออกจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ 
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