
 

  

PPPM/2564-034 

วนัท่ี 12 ตลุาคม 2564 

เรื่อง ชีแ้จงขอ้มลูในงบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2564 ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สอบถาม 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 ตามที่บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) ไดน้ าส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งผ่าน
การสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตมายงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฎขอ้มลูรายการระหว่างกันเก่ียวกับการซือ้
วัตถุดิบและขายสินคา้ใหแ้ก่บริษัท นูทริกซ ์จ ากัด (มหาชน) (นูทริกซ)์ ซึ่งมีจ านวนที่เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญั โดยนูทริกซด์  าเนิน
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ลีย้งและมีผูถื้อหุน้ร่วมกันกับบริษัท ทั้งนี ้บริษัทเคยชีแ้จงขอ้มลูเพิ่มเติมว่าบริษัทรบัจา้งผลิ ต
อาหารสตัวเ์ลีย้ง (OEM) ใหแ้ก่นทูรกิซเ์พียงรายเดียว รายละเอียดตามที่อา้งถึง 1 นอกจากนี ้ยงัปรากฏขอ้มลูว่าในงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2564 บรษิัทมีผลขาดทนุขัน้ตน้จากการด าเนินงานในทกุธุรกิจ ไดแ้ก่ อาหารสตัวเ์ลีย้ง อาหารสตัวน์ า้ และโรงไฟฟ้า ส่งผลให้
บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยสรุปดงันี  ้

 
 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอใหบ้รษิัทชีแ้จงขอ้มลูเพิ่มเตมิเพื่อใหผู้ล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูส าคญัเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ
ในหลกัทรพัยข์องบรษิัท ดงันี ้

1. เหตผุลและความจ าเป็นในการซือ้วตัถดุิบและขายสินคา้ใหแ้ก่นทูรกิซใ์นจ านวนท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั พรอ้มทัง้ขอ
ทราบนโยบายการก าหนดราคาและเงื่อนไขการคา้ของนทูรกิซใ์นปัจจบุนัวา่ยงัคงเทียบเคียงไดก้บัลกูคา้ทั่วไปหรือไม่ 
อย่างไร  ทัง้นี ้การท ารายการกบันทูรกิซ ์เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือไม่ อยา่งไร  กรณีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั บรษิัทด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งแลว้หรือไม่ 

2. จากขอ้มลูที่อา้งถึง 1 ว่า บรษิทัรบัจา้งผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้ง (OEM) ใหแ้ก่นทูรกิซเ์พียงรายเดยีว ขอใหอ้ธิบายสาเห 
ปัจจบุนับรษิัทมกีารสั่งซือ้วตัถดุิบส่วนใหญ่มาจากนทูรกิซ ์ ประเภทของวตัถดุิบที่สั่งซือ้ และการบนัทึกบญัชีเป็นรายได้
ขายและตน้ทนุขายยงัคงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ อย่างไร 

รายการ

(หน่วย : ลา้นบาท) Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 รวม

รายไดข้ายรวม 428              403           450           383           1,664        144           170           314           

รายไดข้ายจากนูทริกซ์ 43                61             91             116           311           106           161           267           

%รายไดข้ายจากนูทริกซ์ 10% 15% 20% 30% 19% 74% 95% 85%

ตน้ทนุขายรวม 351              352           384           365           1,452        143           174           317           

ซ้ือวตัถุดิบจากนูทริกซ์ 17                43             57             75             192           73             122           195           

%ตน้ทนุขายจากนูทริกซ์ 5% 12% 15% 21% 13% 51% 70% 62%

ก าไร(ขาดทนุ)ขั้นตน้ 77                51             66             18             212           1               (4)              (3)              

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ (6)                 (47)            (8)              (269)          (330)          (75)            (25)            (100)          

ปี 2563 ปี 2564



 

  

3. ขอใหอ้ธิบายความเส่ียงจากการพ่ึงพิงนทูรกิซท์ัง้ดา้นลกูคา้รายใหญ่และ Supplier รายใหญ่ รวมทัง้แนวทางการป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว 

4. สาเหตทุี่บรษิัทมีผลขาดทนุขัน้ตน้จากการด าเนินงานในทกุธุรกจิ พรอ้มทัง้แนวทางด าเนินการแก้ไขผลการด าเนินงาน 
 

ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย”์) ไดข้อใหบ้ริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชีแ้จง
ขอ้มลูในงบการเงินประจ าไตรมาส 2 ปี 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตมายังตลาดหลักทรพัยฯ์ ในประเด็น
ต่างๆ ขา้งตน้นัน้  บรษิัทฯ ขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการซือ้วัตถุดิบและขายสินค้าให้กับนูทริกซใ์นจ านวนทีเ่พิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ พร้อม

ทั้งขอทราบนโยบายการก าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าของนูทริกซใ์นปัจจุบันว่ายังคงเทียบเคียงได้กับลูกค้า
ทั่วไปหรือไม่ อย่างไร ทัง้นี ้การท ารายการกับนูทริกซ ์เข้าข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกันหรือไม่ อย่างไร กรณีเป็น
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน บริษัทด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กี่ยวข้องแล้วหรือไม ่

 

1.1  เหตุผลและความจ าเป็นในการซือ้วัตถุดิบและขายสินค้าให้กับนูทริกซใ์นจ านวนทีเ่พิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ 

เหตุผลและความจ าเป็นที่บริษัทตอ้งซือ้วตัถุดิบและขายสินคา้ใหแ้ก่บริษัท นูทริกซ ์จ ากัด (มหาชน) (“ นูทริกซ”์)
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัในปี 2564 นัน้  เนื่องจากบริษัทตอ้งการจดัหาค าสั่งซือ้ เพื่อทดแทนการใชก้ าลงัการผลิตส าหรบั
การผลิตอาหารกุง้และอาหารปลาที่เป็นสินคา้ของบริษัทลดลง ประกอบกับตอ้งการลดความเส่ียงที่จะเกิดหนีเ้สียจากการ
ขายสินคา้ใหเ้กษตรที่เลีย้งกุง้และปลาที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยบรษิัทขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติม ดงันี ้
 
(1) บรษิัทมีนโยบายจะใชก้ าลงัการผลิตที่เหลือจากการผลิตอาหารกุง้ และอาหารปลาจ านวนมาก บรษิัทจึงตอ้งการใช้

ก าลังการผลิตใหเ้กิดประโยชน ์สืบเนื่องจากสายการผลิตอาหารปลาสามารถใชใ้นการผลิตอาหารสัตวเ์ลีย้งได ้
บริษัทจึงไดเ้ริ่มรบัจา้งผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งใหแ้ก่นูทริกซต์ัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้มา  ปัจจุบนั บริษัทมีก าลงัการผลิต
อาหารกุง้และอาหารปลา ดงันี ้
 

 โรงงานเพชรบุรี โรงงานสงขลา รวม 
กุ้ง  

(ตนั) 
ปลาและสัตว์
เลีย้ง (ตนั) 

กุ้ง 
(ตนั) 

ปลาและสัตว์
เลีย้ง (ตนั) 

กุ้ง 
(ตนั) 

ปลาและสัตว์
เลีย้ง (ตนั) 

ก าลังการผลิต
สงูสดุ 

39,600 37,400 60,000 30,000 90,600 67,400 

 

 

นบัแต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปริมาณความตอ้งการบริโภคกุง้และปลาลดลงอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการ
ปิดเมือง และปิดสถานประกอบการ ท าใหเ้กษตรกรชะลอการเลีย้งกุง้และปลาเรื่อยมา ความตอ้งการใชอ้าหารสตัว์



 

  

ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวน์ า้ลดลง ในขณะก าลงัการผลิตของผูป้ระกอบการยงัคงมีอยู่เท่าเดิม จึงส่งผลใหบ้ริษัทมี
ยอดขายอาหารกุง้ และอาหารปลาลดลงเรื่อยมาตัง้แต่ปี 2563  ดงัแสดงในตาราง 

 อาหารกุ้ง อาหารปลา อาหารสัตว์เลีย้ง รวม 

ก าลังการผลิตสูงสุด 90,600 67,400 158,000 

ก ำลงักำรผลิตท่ีใชจ้ริง* ปี 2558 11,563 52,987 3,196 67,746 

สัดส่วนกำรผลิตปี 2558 17% 78% 5% 100% 

ก ำลงักำรผลิตท่ีใชจ้ริง* ปี 2559 11,140 47,644 5,962 64,746 

สัดส่วนกำรผลิตปี 2559 17% 74% 9% 100% 

ก ำลงักำรผลิตท่ีใชจ้ริง* ปี 2560 18,751 43,910 9,894 72,554 

สัดส่วนกำรผลิตปี 2560 26% 61% 14% 100 

ก ำลงักำรผลิตท่ีใชจ้ริง* ปี 2561 26,820 41,865 8,323 77,008 

สัดส่วนกำรผลิตปี 2561 35% 54% 11% 100% 

ก ำลงักำรผลิตท่ีใชจ้ริง* ปี 2562 27,784 41,642 7,854 77,280 

สัดส่วนกำรผลิตปี 2562 36% 54% 10% 100% 

ก ำลงักำรผลิตท่ีใชจ้ริง* ปี 2563 20,766 27,541 13,838 62,145 

สัดส่วนกำรผลิตปี 2563 33% 44% 22% 100% 

ก ำลงักำรผลิตคงเหลือ* ปี 2564 443 264 12,309 13,016 

สัดส่วนกำรผลิตปี 2564 3% 2% 95% 100% 
 
หมายเหต ุ *ก าลงัการผลิตที่ใชจ้ริง ส าหรบัการผลิตอาหารกุง้ อาหารปลาและอาหารสตัวเ์ลีย้งของบริษัท ตัง้แต่ปี 2558-2564 

 
นอกจากนี ้บรษิัทพบว่า ลกูคา้กลุ่มอาหารสตัวท์ี่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิค 2019 ไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด ท าใหร้ะยะเวลาช าระหนีข้องลูกคา้กลุ่มอาหารสัตวเ์พิ่มสูงขึน้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 
2564 มีลูกหนี ้ที่ค้างช าระหนี ้อยู่ทั้งหมด 197 ราย จากลูกคา้ทั้งหมด 388 ราย รวมมูลค่าที่คา้งช าระ จ านวน 
108.99 ลา้นบาท ส่งใหร้ะยะเวลาช าระหนีจ้าก 44 วนั เป็น 277 วนั ดว้ยเหตดุงักล่าว บรษิัทจึงชะลอการขายสินคา้
ใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มอาหารสัตว ์เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงที่จะเกิดหนีเ้สียตามมา โดยบริษัทฯ จะพิจารณาค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูจากประสบการณก์ารเก็บเงินและการวิเคราะหอ์ายหุนี ้

 
(2) นบัแต่ช่วงกลางปี 2563 ราคาวตัถดุิบหลกัไดแ้ก่ กากถั่วเหลือง , โปรตีนขา้วโพด , ขา้วโพดเม็ด  ร  าสาลีและ ปลาป่น 

ไดป้รบัราคาเพิ่มสงูขึน้ประมาณ 10-15% จากช่วงก่อนหนา้ ท าใหบ้รษิัทมีภาระตน้ทนุการผลิตเพิ่มสงูขึน้ ในภาวะที่
มีการแข่งขนัดา้นการตลาดเพิ่มสงูขึน้ และความตอ้งการใชอ้าหารสตัวล์ดลง  

1.2   นโยบายการก าหนดราคาและเงือ่นไขการค้าของนูทริกซใ์นปัจจุบันเทยีบเคียงได้กับลูกค้าทั่วไปหรือไม่ อย่างไร 

ตามที่บริษัทไดเ้รียนขา้งตน้ว่า บริษัทมีนโยบายจะใชก้ าลงัการผลิตที่เหลือจากการผลิตอาหารกุง้ และอาหารปลา 
เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  โดยบรษิัทมีนโยบายก าหนดราคาและเงื่อนไขการคา้เก่ียวกบัการรบัจา้งผลิต ดงันี ้



 

  

(1) ก าหนดราคา จะใชต้น้ทนุ บวกเพิ่มดว้ยอตัราก าไรที่เทียบเคียงไดก้บัลกูคา้ทั่วไป 
(2) การจัดหาวัตถุดิบจะขึ ้นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างบริษัท และลูกค้าผู้ว่าจ้างผลิต โดยปกติจะขึ ้นอยู่กับ

ความสามารถในการจดัหาวตัถดุิบในราคาต ่าแลว้แต่ว่าฝ่ายใดจะจดัหามาได ้ประกอบกบัสตูรการผลิตของลกูคา้ผู้
ว่าจา้งผลิต 

(3) เงื่อนไขการช าระราคาจะไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัส่งมอบ ซึ่งสัน้กว่าการขายอาหารสตัว ์(กุง้ และปลา) ซึ่งมีเงื่อนไข
การช าระราคาประมาณ 30-90 วนั  

(4) เงื่อนไขการคา้อื่นจะขึน้อยู่กบัการเจรจาระหว่างบรษิัท กบัลกูคา้ที่ว่าจา้งผลิต  
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทไดเ้ริ่มรบัจา้งผลิตอาหารสัตวเ์ลีย้งใหแ้ก่นูทริกซเ์ป็นรายแรกเพราะบริษัทมีก าลังการผลิต

อาหารปลา ที่สามารถใชผ้ลิตอาหารสัตวเ์ลีย้งไดเ้หลืออยู่ โดยนโยบายการก าหนดราคาและเงื่อนไขการคา้ของนูทริกซ์
ปัจจุบนั เกิดจากการเจรจาตกลงร่วมกนัทัง้สองฝ่าย  โดยราคาค่าจา้งผลิตก าหนดจาก ตน้ทุนบวกเพิ่มดว้ยอตัราผลผลิตที่
ยอมรบัไดข้องแต่ละชดุการผลิต โดยมีเงื่อนไขการช าระเงิน 30 วนันบัแต่วนัส่งมอบสินคา้  

1.3  การท ารายการกับนูทริกซ ์เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่ อย่างไร กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กี่ยวข้องแล้วหรือไม ่

ตามงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564 ที่ปรากฏขอ้มลูเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัเก่ียวกบัการซือ้วตัถดุิบ และขายสินคา้
ใหแ้ก่นูทริกซ ์นั้น เพราะนูทริกซเ์ป็นบริษัทที่เก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัท โดยลักษณะความสัมพนัธ์ คือ มีผูถื้อหุน้ร่วมกัน  
จากการตรวจสอบบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ของบริษัท และนูทริกซ ์บริษัทพบว่า ผูถื้อหุน้ของนูทริกซจ์ านวน 3 รายดงัมีรายชื่อ
ขา้งล่างนี ้ถือหุน้รวมคิดเป็นรอ้ยละ 9.91 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิัท   

ล าดับ 
ช่ือผู้ถือหุ้นของนูริกช ์ สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทนูทริกซ ์
สัดส่วนการถือหุ้นใน 
บริษัทพีพีไพรม์ (%) 

1 นายพงศร์กัษ์ จินดาสมบตัิเจริญ 18.75 5.87 

2 นายพงศภคั จินดาสมบตัิเจริญ 7.75 2.19 

3 นายนพรุจ จินดาสมบตัิเจริญ 7.75 1.85 

รวม 34.25 9.91 

          หมายเหต ุนายพงศภคั จินดาสมบตัิเจริญ และนายนพรุจ จินดาสมบตัิเจริญ เป็นบตุรที่บรรลนุิติภาวะแลว้ของนายพงศร์กัษ์ จินดาสมบตัิเจริญ 

จากขอ้เท็จจรงิขา้งตน้ บรษิัทเห็นว่า การท ารายการกบันทูรกิซ ์ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนั เนื่องจากผูถื้อหุน้
ของนทูรกิซท์ัง้ 3 รายขา้งตน้มิไดถื้อเป็นบคุคลเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยง (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม)  

2. จากข้อมูลทีอ่้างถึง 1 ว่า บริษัทรับจ้างผลิตอาหารสัตวเ์ลีย้ง (OEM) ให้แก่นูทริกซ ์ขอให้อธิบายสาเหตุทีปั่จจุบัน
บริษัทมีการสั่งซือ้วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากนูทริกซ ์ประเภทของวัตถุดิบทีส่ั่งซือ้ และการบันทกึบัญชีเป็นรายได้ขาย
และต้นทุนขายยังคงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหรือไม่ อย่างไร 

2.1   สาเหตุทีปั่จจุบันบริษัทมีการสั่งซือ้วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากนูทริกซ ์และประเภทของวัตถุดิบทีส่ั่งซือ้ 



 

  

สาเหตุที่ปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซือ้วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากนูทริกซ์ เนื่องจากนูทริกซต์อ้งการควบคุมคุณภาพของ
วตัถดุิบใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสงูของมาตรฐานการผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้ง เช่น ขา้วโพดและร าขา้วสาลี ที่มีระดบั Aflatoxin A-1 
(พิษจากเชือ้รา) ที่ไม่เกิน 20 PPB ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑม์าตรฐานอยู่ที่ไม่เกิน 50 PPB หรือ กากถั่วเหลืองที่ตอ้งปราศจากสาร 
Trypsin Inhibitor หรือ โปรตีนขา้วโพดที่มีระดบัโปรตีนรวมไม่ต ่ากว่า 68% และมีความสดใหม่สีเหลืองสว่าง สีตอ้งไม่เขม้อม
น า้ตาล เป็นตน้ ประกอบกบับรษิัทไดร้บัเงื่อนไขการช าระค่าวตัถดุิบเช่นเดียวกนักบัเงื่อนไขการรบัช าระค่าสินคา้ ซึ่งถือว่าเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทมากกว่า ในภาวการณท์ี่ตลาดอาหารสตัวช์ะลอตวัลง  ทัง้นี ้ประเภทวตัถดุิบที่สั่งซือ้จากนทูรกิซ ์ไดแ้ก่ กาก
ถั่วเหลือง , โปรตีนขา้วโพด , ขา้วโพดเม็ด  ร  าสาลีและ ปลาป่น เป็นตน้  

2.2 การบันทกึบัญชีเป็นรายได้ขายและต้นทุนขายยังคงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหรือไม่ อย่างไร 

ในการรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย(การขายสินคา้และการรบัจา้งผลิต)และตน้ทุนขาย บริษัทปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
รายงานทางเงิน โดยบริษัทจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึน้เมื่อมีการส่งมอบสินคา้
ใหก้ับลกูคา้ ส าหรบัสญัญาที่ใหสิ้ทธิลกูคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรบัรูใ้นจ านวนที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนใน
ระดบัสงูมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท้ี่รบัรูส้ะสม  

ส าหรบัการวัดมลูค่าสินคา้ส าเร็จรูปปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน คือใชมู้ลค่าตามราคาทุนตามวิธีเขา้
ก่อน-ออกก่อนหรือ มูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูป ประกอบดว้ย  ตน้ทุน
วัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานการปกติ  เมื่อมีการจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ
ออกไป มลูค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือนัน้ตอ้งรบัรูเ้ป็นตน้ทนุขายในงวดที่มีการรบัรูร้ายไดท้ี่เก่ียวขอ้ง   

 

3. ขอให้อธิบายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนูทริกซท์ั้งด้านลูกค้ารายใหญ่และ Supplier รายใหญ่ รวมทั้งแนวทางการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

บริษัททราบดีว่าการที่บริษัทผลิตอาหารสัตวเ์ลีย้งใหแ้ก่นูทริกซเ์พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั ท าใหบ้ริษัทมีความเส่ียง
เพิ่มสงูขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่า เหตุการณด์งักล่าวเป็นเพียงเหตกุารณช์ั่วคราว 
ทัง้นี ้หากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 บรรเทาลง และ/หรือการบริโภคอาหารประเภทสตัวน์ า้ปรบัตวัดี
ขึน้ หลังการผ่อนคลายมาตรการของทางภาครฐัแลว้ บริษัทเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายอาหารสัตวท์ี่เป็นสินคา้ของ
บรษิัทได ้เนื่องจากบรษิัทมีตลาดและฐานลกูคา้เดิมอยู่แลว้  

ทัง้นี ้บรษิัทอยู่ระหว่างด าเนินการลดความเส่ียงดงักล่าว โดย 

(1) กระจายความเส่ียงโดยจะเริ่มรบัจา้งผลิตอาหารสตัวป์ระเภทอื่นๆ อาทิเช่น อาหารกุง้ ซึ่งบรษิัทอยู่ระหว่างเจรจากับ
ลกูคา้รายใหม่ กอปรกับโอกาสในการเขา้สู่การผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งเกรดพืน้ฐานผ่านทางการเรียนรูท้ี่ไดจ้ากการ
เป็นผูผ้ลิตใหแ้ก่นทูรกิซ ์

(2) จะเริ่มผลิตอาหารสัตว์ประเภทปลา และกุ้ง เมื่อภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิค 2019 บรรเทาลง และ
สถานการณก์ารเพาะเลีย้งปลา และกุง้กลบัคืนสู่สภาพปกติ  

 

4. สาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นจากการด าเนินงานในทุกธุรกิจ พร้อมทั้งแนวทางด าเนินการแก้ไขผลการ
ด าเนินงาน 

ในปี 2564 ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทยงัคงมีก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้ง
จ านวน 3 ลา้นบาท ในขณะท่ีบรษิัทมีผลขาดทนุขัน้ตน้ในธุรกิจอาหารสตัวจ์ านวน 10 ลา้นบาท และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจ านวน 



 

  

6 ลา้นบาท  โดยผลขาดทุนขัน้ตน้ในธุรกิจอาหารสตัวเ์กิดจากปริมาณการบริโภคอาหารประเภทกุง้ และปลาลดลงอย่าง
ต่อเนื่องนบัแต่มีการแพรร่ะบาดของโรคโควิค 2019 ท าใหเ้กษตรกรชะลอการเลีย้งกุง้ และปลาในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา  
และมีการแข่งขนัในอตุสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัวป์ระเภทกุง้ และปลาสงูขึน้ เนื่องจากมีอปุทานสงูกว่าอปุสงค ์ 
ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบ อาทิเช่น กากถั่วเหลือง โปรตีนขา้วโพด , ขา้วโพดเม็ด  ร  าสาลีและ ปลาป่น  เป็น
ตน้ ตัง้แต่ปลายปี 2563   

ทัง้นี ้หากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควิค 2019 คล่ีคลายขึน้ บริษัทเชื่อว่าเกษตรกรจะเพิ่มการเลีย้งกุง้ และ
ปลามากขึน้ จะเกิดความตอ้งการใชอ้าหารสัตวป์ระเภทกุง้ และปลา ซึ่งเป็นสินคา้หลักของบริษัท  อันจะท าให้บริษัท
สามารถใชก้ าลงัการผลิตที่มีอยู่ไดเ้พิ่มขึน้จนถึงคุม้ทนุการผลิต  เมื่อสภาวะเศรษฐกิจปรบัตวัดีขึน้ รวมทัง้มาตรการปรบัลด
ค่าใชจ้่ายที่ไดด้  าเนินการไปแลว้ และบรษิัทเชื่อว่าบรษิัทจะไดร้บัวงเงินสินเชื่อ เพื่อด าเนินธุรกิจเพิ่มเติมต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 

 

       
 (หม่อมหลวงพรรณเพยีงเดือน สงัคหะพงศ)์ 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 

โทร. 02 029 1480 

 

 


