
        วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564   
        

เร่ือง ค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนนิงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) ขอน าส่งค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงาน  
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ตามรายละเอียดดงันี ้

บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร                                                                    
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายรวม 143.98 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์  และรายได้จากธุรกิจพลงังานไฟฟ้า เท่ากบั 136.74 ล้านบาท และ 7.24 ล้านบาท  
ตามล าดบั ซึ่งรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์  และรายได้จากธุรกิจพลงังานไฟฟ้า คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 94.97 และร้อยละ 5.03 
ของรายได้จากการขายรวมตามล าดบั บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 65.31 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดย
ธุรกิจหลกัมีรายได้ลดลงร้อยละ 66.35 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสทุธิรวม 75.28 ล้านบาท ซึ่งขาดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 1,152.58 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากผลการด าเนินงานของบริษัท  

งบกำรเงนิรวม  
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ไตรมำส 1  
ปี 2564 

ไตรมำส 1 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

ร้อยละ 

รายได้จากการขาย  143.98 427.92 (283.94) (66.35) 

รายได้อื่น 13.13 25.01 (11.88) (47.50) 

 รวมรายได้  157.11 452.93 (295.82) (65.31) 

ต้นทนุขาย  153.62 351.54 (197.92) (56.30) 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  61.80 78.21 (16.41) (20.98) 
ขาดทนุจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ - 0.02 (0.02) (100.00) 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 20.22 24.22 (4.00) (16.52) 

 รวมคา่ใช้จ่าย  235.64 453.99 (218.35) (48.10) 



งบกำรเงนิรวม  
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ไตรมำส 1  
ปี 2564 

ไตรมำส 1 
ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  (78.53) (1.06) (77.47) (7,380.49) 
คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ (3.25) 4.95 (8.20) (165.66) 

 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (75.28) (6.01) (69.27) (1,152.58) 
 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์น ำ้ 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจ าหนา่ยอาหารสตัว์น า้เทา่กบั 30.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 91.79 เมื่อ

เทียบกบัปีก่อน  
เนื่องจากสถาณการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดในปี 2563 จนถึงปี 2564 ส่งผลกระทบท าให้บริษัทต้องหยุดการผลิตและ

จ าหน่ายสินค้า จึงเป็นเหตุให้รายได้จากการขายลดลงในจ านวนดงักลา่วข้างต้น ส าหรับอุตสาหกรรมการเลีย้งกุ้ ง ลดลงร้อยละ 
90.51 เมื่อเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งลดลงร้อยละ 93.09 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน  

 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เลีย้ง 
บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้งเทา่กบั 105.80 ล้านบาท รายได้เติบโตเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 132.27 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายได้จากการ

จ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากบริษัทยอ่ย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 7.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 36.35 เมื่อเปรียบเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในปี 2021 มีการปรับปรุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้าท าให้โรงไฟฟ้าสามารถท ารายได้เพิ่มมากขึน้ 
บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่รับรู้รายได้ 5 โรง จากโรงไฟฟ้าทัง้หมดที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 15 โรง   

1.2 ต้นทุนขำย 

ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทมาจากต้นทนุวตัถดุิบในการผลิต โดยในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีต้นทนุขายเท่ากบั 153.62 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.30 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการขายที่ลดลง 

1.3 ก ำไร (ขำดทุน) ขัน้ต้น 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้นในไตรมาส 1 ปี 2564 เทา่กบั (9.64) ล้านบาท ลดลงร้อยละ 112.62 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อนที่มีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 76.38  ล้านบาท 



1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2564 เทา่กบั 61.80 ล้านบาท ลดลงจ านวน 16.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.98 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายบริหารทีล่ดลงจ านวน 6.55 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูที่ลดลง 5.73 ล้านบาท ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจ านวน 9.86 ล้านบาท เกิดจากผลประโยชน์ของพนกังาน ที่ลดลง 
ตามจ านวนพนกังาน 

1.5 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 75.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นผลขาดทนุ 0.11 บาทตอ่หุ้น    

 

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จ านวน 1,746.73 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 จ านวน 142.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.56 โดยสว่นใหญ่ลดลงจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น จ านวน 66 ล้าน

บาท จากการท่ีบริษัทเร่งรัดหนีท้ี่ค้างนาน และคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์จ านวน 26.41 ล้านบาท  

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม จ านวน 1,745.67 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 70.91 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 3.90 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  สว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายช าระหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงินจ านวน 10 ล้านบาท และจ่าย

ช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 32.05 ล้านบาท 

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 1,653.10 เทา่ และ 24.86 

เทา่ ตามล าดบั สาเหตเุกิดจากในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิจ านวน 75 ล้านบาท  

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1.06 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 72 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 98.55 ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิจ านวน 75 ล้านบาท  

 

 



สภำพคล่อง 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีระแสเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 1.69 ล้านบาท 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทนุจ านวน 9.45 ล้านบาท และกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 43.58 

ล้านบาท  และเพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 6.17 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่

เงินสดลดลง 26.27 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

ปลายงวดจ านวน 12.12 ล้านบาท    

        

รำยงำนควำมคืบหน้ำคดีควำม 

คดีควำมที่ 1 (หุ้นกู้ ) 

เมื่อวนัท่ี 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 

เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศาลอทุธรณ์ได้มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น แต่ให้แก้ไขการช าระ

ดอกเบีย้จากเดิมคิดนบัแต่วนัฟ้อง เป็น นบัแต่วนัที่ 6 กันยายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไป

ตามค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชัน้อทุธรณ์ให้เป็นพบั ด้วยความเคารพต่อค าพิพากษาของศาลชัน้ต้นและ

ศาลอทุธรณ์ บริษัทฯ ไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากค าพิพากษาดงักลา่วมิได้พิจารณาพิพากษาตามนยัแห่งค าพิพากษาของศาล

ฎีกาที่เคยวางแนววินิจฉยัไว้ และบริษัทจะใช้สทิธิยื่นฎีกาค าพิพากษาดงักลา่วตอ่ไป 

เมื่อวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาลจงัหวดัสมทุรสงครามได้อ่านค าสัง่ของศาลฎีกาแล้วมีค าสัง่ไม่อนญุาตให้ฎีกา ยก

ค าร้องขอทเุลาการบงัคบั โดยผลจากค าสัง่ดงักลา่วท าให้ค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ภาค 7 ถึงที่สดุตามกฎหมายในวนัท่ี 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 นบัแต่วนัที่ 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 นบัจากวนัที่ 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  ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์  

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 ้

สญัญาฉบบัแรกลงวนัที่ 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 ซึ่งกลา่วถึงการซือ้ขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 200 ล้านเยน กรรมสิทธ์ิ 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 ได้ปรึกษากบัท่ีปรึกษากฎหมายที่ประเทศญ่ีปุ่ น ในกรณีของสญัญาที่สาม นัน้จะมีผลผกูพนักบับริษัทหรือไม่ ซึ่งที่

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.โดยอดีตกรรมการทา่นท่ี 2 ในขณะนัน้ แจ้งมาวา่ในสว่นตวันัน้ไมไ่ด้ลงนามเอง 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) พร้อมทัง้ให้รีบเร่งหาผู้สนใจลงทุนรายอื่นต่อไป พร้อมทัง้เร่งปรับปรุง

ประสทิธิภาพการผลติ และรับทราบการท าสญัญาโดยพลการของบริษัทยอ่ยที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืตามมติที่ประชมุให้กบั Beppu Forest Power Co., Ltd. โดย

สรุปดงันี ้

บริษัทยืนยนัท่ีจะขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 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 มิฉะนัน้บริษัทจะยกเลิกสญัญาและยดึเงินมดัจ าตอ่ไป 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2563 และวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัทย่อยในกลุม่บริษัทผลิต

ไฟฟ้าว่าผู้ซือ้ไฟฟ้าได้มีหนงัสือแจ้งต่อบริษัทย่อยว่าผู้ซือ้ไฟฟ้าได้น าเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทย่อยในปี 2563 ของ

โรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง ประกอบด้วย P-Power สองแห่งและโรงไฟฟ้า Lena – 1 สองแห่ง ที่บริษัทต้องได้รับเงินจากรายได้การ

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. ซึ่งได้เข้าท าข้อตกลงจะซือ้โรงไฟฟ้า 15 โรงจากกลุม่บริษัท



ผลิตไฟฟ้า ได้ขอให้ผู้ซือ้ไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ด้วยเหตดุงักลา่ว 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. 

ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย 100% ของบริษัท และในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับ “หมายเรียกให้มารายงานตวัในวนั

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

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

ละ 3 ต่อปี โดยนบัตัง้แต่วนัที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายช าระเสร็จและช าระค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ทัง้นี ้

“หมายเรียกให้มารายงานตวัในวนัแถลงทางวาจาครัง้ที่ 1 และจดหมายทวงถามหนงัสอืตอบกลบั” 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 าสัง่อายดัที่ดิน 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 าสัง่อายดัรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้ายูนิต B ตัง้แต่วนัที่                 

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



ประกนั 7,900,000 เยน ทัง้นี ้หาก PPSN Co., Ltd. สามารถวางเงินหลกัประกนัจ 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. ได้แถลงตอ่ศาลวา่ Beppu Forest Power Co., Ltd. จะขอให้การเพิ่มเตมิอีก ศาล

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

พิจารณาคดีครัง้ที่ 4 ในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 

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

ชีแ้จงข้อมลูตอ่ศาลแล้ว โดยก าหนดวนันดัพิจารณาคดีครัง้ที่ 5 ในวนัท่ี 13 เมษายน 2564 

เมื่อวนัท่ี 13 เมษายน 2564 บริษัทยอ่ยและผู้ซือ้รายที่สองได้ให้การตอ่ศาลและด าเนินการชีแ้จงข้อมลูตอ่ศาล ศาลได้

นดัวนัยื่นเอกสารข้อโต้แย้งภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 โดยก าหนดวนันดัพิจารณาคดีครัง้ถดัไปในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2564 

 

สถำนกำรณ์กำรอุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 1 ปี 2564  

การเลีย้งสดัสว่นยงัเป็น กุ้ งขาวแวนนาไม 85%, กุ้ งกุลาด า 10% และกุ้ งก้ามกราม 5% ของพืน้ที่การเลีย้ง ช่วงเดือน

มกราคม-กมุภาพนัธ์  สภาพภมูิอากาศที่ไมเ่อือ้อ านวยอาจสง่ผลให้เกษตรกรชะลอการลงลกูกุ้ง เกษตรผู้ เลีย้งกุ้ งพบปัญหาเร่ือง

โรคระบาดตวัแดงดวงขาวเนื่องจากสภาวะอากาศคอ่นข้างแปรปรวน และช่วงฤดหูนาวที่ยาวนาน  นอกจากนีย้งัมีเร่ืองโรคขีข้าว

และ EHP ท าให้กุ้ งโตช้า และอตัรารอดต ่า สง่ผลให้มีต้นทนุเพิ่มสงูขึน้ จากความเสียหายดงักลา่ว ฟาร์มเกษตรกรสว่นใหญ่จึง

ปรับลดความหนาแน่นในการเลีย้งลงมาประมาณ 20-30% (กุ้ งขาววานาไมจาก 200,000 ตวั/ไร่ เหลือ 150,000 ตวั/ไร่)  เพื่อ

ลดความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดขึน้  เป็นสาเหตใุห้ผลผลิตลดลง 10-15 % ประกอบกบัราคากุ้ งที่ตกต ่าต่อเนื่องจากการระบาด

ของโรคเชือ้ไวรัสโควิด -19 ของแรงงานชาวพมา่บริเวณตลาดกลางกุ้ ง จ.สมทุรสาคร ในไตรมาสที่ผ่านมา สง่ผลให้การซือ้ขาย

กุ้ งชะลอตวั การระบายผลผลิตช้าลง จากการปิดตลาดกุ้ งช่วงสิน้ปีตัง้แตว่นัที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2564  

สง่ผลให้กุ้ งขนาดเล็กราคาลดลง ขณะที่กุ้ งขนาดใหญ่ราคาปรับเพิ่มขึน้ แม้ว่าราคากุ้ งขาวแวนนาไมจะปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ แต่ก็



ยงัไม่เพียงพอที่จะชดเชยอตัราการเปลี่ยนแปลงราคาช่วงต้นปีได้ ท าให้กุ้ งทกุขนาดมีราคาลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน สว่นการ

สง่ออกก็ลดลงเช่นเดียวกนั ยกเว้นกุ้งกลุาด ายงัมีการสง่ออกไปประเทศจีน ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

แนวโน้มอุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 2 ปี 2564 

คาดว่าสถานการณ์ด้านสภาวะแวดล้อมเร่ิมดีขึน้ เหมาะสมกบัการเลีย้ง ปัญหาเร่ืองโรคระบาดลดลง เกษตรกรเพิ่ม

พืน้ท่ีการเลีย้งท าให้ผลผลติออกสูต่ลาดมากขึน้ สง่ผลท าให้ราคากุ้งเร่ิมมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ แตส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคเชือ้ไวรัสโควิด -19 ท่ียงัไมค่ลีค่ลายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย และสภาวะเศรษฐกิจโลก อาจสง่ผลกระทบตอ่การ

สง่ออกกุ้ง ตลาดในแตล่ะประเทศมีการน าเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียโดยเฉพาะกุ้งขนาดเลก็ที่มีราคาต ่ากวา่ไทย สง่ผลให้

ความสามารถในการแข่งขนัด้านตลาดของกุ้ งขนาดเล็กจากประเทศไทยลดต ่าลง ซึ่ งด้านผู้ประกอบการของไทยมีมาตรการ 

และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการควรมุ่งเน้นการส่งออกไปยงัภูมิภาคที่จดัการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโควิด -19 ได้ดี และเศรษฐกิจก าลงัฟืน้ตวั เช่น เอเชีย โดยเฉพาะเกาหลี ไต้หวนั ฮ่องกง และอาเซียน รวมทัง้มีการเพิ่ม

มาตรการคดักรองแรงงานตลอดสายการผลิตเพื่อป้องกนัการปนเปือ้นโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 ในผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์แช่แข็ง ภาคเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนโดยเน้นใช้ระบบการผลิตที่เหมาะสม มีต้นทุนต ่า และลดความ

สญูเสียเนื่องจากการเกิดโรคในระหว่างการเลีย้ง เพื่อควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดบัต ่า พฒันาความรู้ความเข้าใจในการ

เลอืกซือ้กุ้ งในระบบ White List Hatchery และเน้นการปฏิบตัิความปลอดภยัทางชีวภาพของฟาร์มเลีย้ง เพื่อลดความเสีย่งจาก

การเกิดโรค ด าเนินมาตรการด้านสาธารณสขุเพื่อป้องกนัโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด -19 ระหว่างบคุคลสูบ่คุคล และ การปนเปือ้นสู่

สนิค้าสตัว์น า้ในการขนสง่และจ าหนา่ย  

 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมปลำ ไตรมำส 1 ปี 2564  

เนื่องจากปริมาณน า้มีเพียงพอส าหรับการเลีย้งในรอบปี ปริมาณฝนท่ีตกทัว่ถึงทกุ ๆ พืน้ท่ี ประกอบราคาหน้าฟาร์มที่

เกษตรจ าหน่ายได้ปรับตวัสงูขึน้ จูงใจให้เกษตรกรเร่ิมกลบัมาเลีย้งใหมอ่ีกครัง้ หลงัจากที่พกับ่อหรือลดรอบการเลีย้ง เกษตรกร

ยงัเน้นการเลีย้งปลานิลและปลาทบัทิม 70%, ปลาดกุ 20% และปลาอื่นๆ 10% ของพืน้ท่ี ส าหรับผลผลติปลานิลในไตรมาสที่ 1 

ปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบั ปี 2563 นอกจากนีเ้กษตรกรมีการอนบุาลลกูปลาให้ได้ขนาดใหญ่ก่อนปลอ่ย

ลง บอ่เลีย้ง เพื่อเพิ่มอตัราการรอด รวมทัง้เพิ่มอตัราการปลอ่ยลกูพนัธุ์ สง่ผลให้ผลผลติปลานิลในปี 2564 เพิ่มขึน้ สถานการณ์



ด้านราคา เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม ราคาปลานิลที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มเฉลี่ย ขนาดใหญ่น า้หนกั 700-900 กรัม ราคา 

45-50  บาท/กก. ปลาทบัทิม 70-75 บาท ราคาของปลาดกุคอ่นข้างทรงตวั สว่นปลากะพงราคาลดลงและตกต ่าอยา่งตอ่เนื่อง 

แนวโน้มอุตสำหกรรมปลำ ไตรมำส 2 ปี 2564 

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ภายในประเทศระลอกที่ 3 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ส่งผลให้ผู้ ค้าลด

ปริมาณการซือ้ขายลง ผลผลติปลานิลตกค้างอยูท่ี่ฟาร์มเกษตรกรเป็นจ านวนมาก ระยะตอ่มาเมื่อภาครัฐเร่ิมออกมาตรการผอ่น

ปรน ร้านอาหาร ตลาดสด สามารถด าเนินกิจการได้ตามปกติ ผลผลิตเร่ิมทยอยมาสูต่ลาดมากขึน้ สง่ผลให้ราคาปลานิลเร่ิม

ปรับตวัลดลงทัง้ขนาดเลก็และขนาดกลาง ยกเว้นขนาดใหญ่ ซึง่เป็นขนาดที่ตลาดมีความต้องการสงู หลงัจากนัน้ความต้องการ

บริโภคปลานิลลดลง สง่ผลให้ราคา ปรับตวัลดลง ดงันัน้เพื่อแก้ไขปัญหาของสนิค้าปลานิล ทางภาครัฐโดยกรมประมงได้มีการ

ด าเนินการพฒันาสายพนัธุ์จิตรลดา 3 ซึง่เป็นสายพนัธุ์ที่มีคณุภาพดี และเกษตรกรมีความต้องการ เร่งด าเนินผลติพอ่แมพ่นัธุ์ที่

มีคณุภาพให้โรงเพาะฟักทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตลกูพนัธุ์คณุภาพดีแก่เกษตรกรตอ่ไป เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยลดต้นทนุการเลีย้ง ยกระดบัมาตรฐานฟาร์มเลีย้ง และสง่เสริมการรวมกลุม่ของเกษตรกร เพิ่มการ

แปรรูปให้หลากหลายและให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ีต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มมลูคา่ ท าให้ผลผลติเพิ่มขึน้ และสามารถระบาย

ผลผลติได้มากขึน้ สง่ผลให้ราคาขายหน้าฟาร์มปรับตวัสงูขึน้ 

 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์เลีย้ง ไตรมำส 1 ปี 2564  

สถานการณ์ในช่วงไตรมาสที่1  แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่เนื่องจากสตัว์เลีย้งมี

การบริโภคเป็นประจ า ประกอบกบัผู้ เลีย้งมีความเอาใจใสใ่ห้ความส าคญักบัสตัว์เลีย้งเสมือนสมาชิกในครอบครัว ท าให้มีการ

ซือ้อาหารสตัว์เลีย้งส ารองไว้ เช่นเดียวกบัสนิค้าจ าเป็นอื่น ๆ  ตลาดสตัว์เลีย้งภายในประเทศมีผลกระทบน้อย ประชาชนสามารถ

ออกมาจบัจ่ายอาหารสตัว์เลีย้งได้สะดวกทัง้ห้างค้าปลกี และห้างค้าสง่ สามารถซือ้ขายได้ตามปกติ สายการบินเร่ิมกลบัมาบิน

อีกครัง้ ท าให้การสง่ออกไปยงัประเทศเพื่อนบ้านในกลุม่อาเซียนซึง่เป็นตลาดใหญ่ ทัง้มาเลเซีย , อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ และ

การสง่ออกไปทัง้ยโุรป และอเมริกา ดงันัน้ปริมาณการเติบโตส าหรับการสง่ออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้  

 



แนวโน้มอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์เลีย้ง ไตรมำส 2 ปี 2564 

 การเลีย้งสตัว์เลีย้งภายในประเทศยงัต้องการความสะดวก และลดระยะเวลาการดูแลเร่ืองการให้อาหาร ดังนัน้

อาหารส าเร็จยงัเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอาหารสตัว์แบบแห้ง ซึ่งแชร์สดัสว่นตลาด 80% ท่ีเหลือเป็นอาหารแบบเปียก ตลาดการ

ส่งออกทัง้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตมากขึน้ ส่วนตลาดยุโรปและอเมริกามีปริมาณการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง ส่วน

ประเทศจีนและญ่ีปุ่ นซึง่เป็นตลาดใหญ่ของเอเชียก็ยงัมีความต้องการอาหารสตัว์เลีย้งที่สงู 

 
 
 
                      ขอแสดงความนบัถือ 

      บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) 
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