วันที่ 16 สิงหาคม 2564
เรื่ อง

คาอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) ขอนาส่งคาอธิ บาย และการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี ้
บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2564
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริ ษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายรวม 169.68 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ และรายได้ จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า เท่ากับ 161.85 ล้ านบาท และ 7.83 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึ่งรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ และรายได้ จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 95.39 และร้ อยละ 4.61
ของรายได้ จากการขายรวมตามลาดับ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมลดลงร้ อยละ 49.87 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน โดย
ธุรกิจหลักมีรายได้ ลดลงร้ อยละ 57.86 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริ ษัท และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 25.05 ล้ านบาท ซึ่งขาดทุน ลดลงร้ อยละ 46.66 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท และกาไรจากการขายหุ้นสามัญ 15.92 ล้ านบาท
งบกำรเงินรวม
(หน่ วย: ล้ ำนบำท)

ไตรมำส 2
ปี 2564

ไตรมำส 2
ปี 2563

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ร้ อยละ

รายได้ จากการขาย

169.68

402.70

(233.02)

(57.86)

รายได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย

36.50
206.18
173.59
41.39
18.81
233.79

8.60
411.30
351.61
80.11
9.45
21.21
462.38

27.90
(205.12)
(178.02)
(38.72)
(9.45)
(2.40)
(228.59)

324.42
(49.87)
(50.63)
(48.33)
(100.00)
(11.32)
(49.44)

งบกำรเงินรวม
(หน่ วย: ล้ ำนบำท)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด

ไตรมำส 2
ปี 2564
(27.61)
(2.56)
(25.05)

ไตรมำส 2
ปี 2563
(51.08)
(4.12)
(46.96)

เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
23.47
1.56
21.91

ร้ อยละ
(45.95)
(37.86)
(46.66)

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2564
1.1 รำยได้
ธุรกิจจำหน่ ำยอำหำรสัตว์ นำ้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจจาหน่ายอาหารสัตว์น ้าเท่ากับ 1.11 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 99.68 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน
เนื่องจากสถาณการณ์ ไวรั สโควิด -19 ระบาดในปี 2563 จนถึงปี 2564 ส่งผลกระทบทาให้ บริ ษัทต้ องหยุดการผลิตและ
จาหน่ายสินค้ า จึงเป็ นเหตุให้ รายได้ จากการขายลดลงในจานวนดังกล่าวข้ างต้ น สาหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้งลดลงร้ อยละ
99.80 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และสาหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงปลาลดลงร้ อยละ 99.52 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจจำหน่ ำยอำหำรสัตว์ เลีย้ ง
บริ ษัทมีรายได้ จากการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยงเท่ากับ 160.74 ล้ านบาท รายได้ เติบโตเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 196.40
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ
บริ ษัทดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนใต้ พิภพในประเทศญี่ ปนุ่ โดยมีรายได้ จากการ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากบริ ษัทย่อยในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 จานวน 7.83 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.68 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากในปี 2564 มีการปรับปรุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้ าทาให้ โรงไฟฟ้ าสามารถทารายได้ เพิ่มมากขึ ้น
บริ ษัทมีโรงไฟฟ้ าที่รับรู้รายได้ 5 โรง จากโรงไฟฟ้ าทังหมดที
้
่ดาเนินการเชิงพาณิชย์ 15 โรง
1.2 ต้ นทุนขำย
ต้ นทุนขายส่วนใหญ่ของบริ ษัทมาจากต้ นทุนวัตถุดิบในการผลิต โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 173.59
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 50.63 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ จากการขายที่ลดลง
1.3 กำไร (ขำดทุน) ขัน้ ต้ น
กาไร (ขาดทุน) ขันต้
้ นในไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ (3.91) ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 107.65 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนที่มีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 51.09 ล้ านบาท

1.4 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ 41.39 ล้ านบาท ลดลงจานวน 38.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.33
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยค่าใช้ จ่ายบริ หารที่ลดลงจานวน 25.78 ล้ านบาท เกิดจากค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่
ลดลง 11.42 ล้ านบาท สาหรับค่าใช้ จ่ายในการขายลดลงจานวน 9.74 ล้ านบาท เกิดจากค่าขนส่งสินค้ า และเงินเดือน เบี ้ยเลี ้ยง
สวัสดิการอื่นๆ ที่ลดลง ตามจานวนพนักงาน
1.5 กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 25.05 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นผลขาดทุน 0.04 บาทต่อหุ้น

ฐำนะกำรเงิน
2.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรั พย์ รวม จานวน 1,886.05 ล้ านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 จานวน 3.59 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.19 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น จานวน 55
ล้ านบาท จากการที่บริ ษัทเร่งรัดหนี ้ที่ค้างนาน และค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์จานวน 52.41 ล้ านบาท
การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของสินทรัพย์หลังวันสิ ้นงวด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 บริ ษัทได้ ทาการขายที่ดินพร้ อมสินปลูกสร้ าง
ที่จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 174,000,000 บาท เพื่อจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืมจากสถาบันการและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริ ษัท
2.2 หนีส้ นิ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม จานวน 1,757.15 ล้ านบาท โดยลดลงจานวน 59.43 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 3.27 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริ ษัทจ่ายชาระหนี ้ตัว๋ สัญญาใช้ เงินจานวน 10 ล้ านบาท และจ่ายชาระ
เงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 32.05 ล้ านบาท
สัดส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 13.63 เท่า และ 24.86
เท่า ตามลาดับ สาเหตุเกิดจากในปี 2564 บริ ษัทมีการเพิม่ ทุนจานวน 137 ล้ านบาท
2.3 ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 128.90 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจานวน 55.84 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 76.43 ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจานวน 137 ล้ านบาท

สภำพคล่ อง
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 15.04 ล้ านบาท
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมการลงทุนจานวน 24.88 ล้ านบาท และกระแสเงินสดที่ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน
91.90 ล้ านบาท และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 24.51 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 77.23 ล้ านบาท เป็ นผลให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายงวดจานวน 115.63 ล้ านบาท

รำยงำนควำมคืบหน้ ำคดีควำม
คดีควำมที่ 1 (หุ้นกู้)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้ถือหุ้นกู้ 1 ราย ได้ ยื่นฟ้ องต่อศาลชันต้
้ น ให้ บริ ษัทจ่ายชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยผิดนัด
จานวนเงินรวม 4,098,438.39 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาลชันต้
้ นพิพากษาให้ บริ ษัทชาระเงินจานวน 4,000,000 บาท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย
ในอัตราร้ อยละ 9.25 ต่อปี นับจากวันฟ้ องเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ได้ มีคาพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลชันต้
้ น แต่ให้ แก้ ไขการชาระ
ดอกเบีย้ จากเดิมคิดนับแต่วนั ฟ้ อง เป็ น นับแต่วนั ที่ 6 กันยายน 2562 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ นอกจากที่แก้ ให้ เป็ นไป
ตามคาพิพากษาของศาลชันต้
้ น ค่าฤชาธรรมเนียมชันอุ
้ ทธรณ์ให้ เป็ นพับ ด้ วยความเคารพต่อคาพิพากษาของศาลชันต้
้ นและ
ศาลอุทธรณ์ บริ ษัทฯ ไม่เห็นพ้ องด้ วย เนื่องจากคาพิพากษาดังกล่าวมิได้ พิจารณาพิพากษาตามนัยแห่ง คาพิพากษาของศาล
ฎีกาที่เคยวางแนววินิจฉัยไว้ และบริ ษัทจะใช้ สทิ ธิยื่นฎีกาคาพิพากษาดังกล่าวต่อไป
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลจังหวัดสมุทรสงครามได้ อ่านคาสัง่ ของศาลฎีกาแล้ วมีคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ ฎีกา ยก
คาร้ องขอทุเลาการบังคับ โดยผลจากคาสัง่ ดังกล่าวทาให้ คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ถึงที่สดุ ตามกฎหมายในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 นี ้ และทาให้ บริ ษัทในฐานะจาเลยมีหน้ าที่ชาระดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 9.25 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 6 กันยายน 2562
จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ของเงินต้ น 4,000,000 บาท และชาระดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 9.25 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม
2563 ของเงินต้ น 3,200,000 บาท จนกว่าจะชาระเสร็ จ รวมทังหั
้ กด้ วยดอกเบี ้ยที่ได้ จ่ายชาระไป
เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2564 บริ ษัทได้ จ่ายชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยตามคาพิพากษาของศาลอุธรณ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว

คดีควำมที่ 2 (หุ้นกู้)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ถือหุ้นกู้รายที่ 2 ได้ ยื่นฟ้ องต่อศาลชันต้
้ นให้ บริ ษัทจ่ายชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยผิด
นัดจานวนเงินรวม 2,012,835.61 บาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชัน้ ต้ น และกาหนดนัดสืบพยานโจทก์ และ
จาเลยในวันที่ 23 มีนาคม 2563
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศาลชันต้
้ นได้ มีคาพิพากษาให้ จาเลยชาระเงินแก่โจทก์ 1,600,000 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยใน
อัตราร้ อยละ 9.25 ต่อปี นับจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ และดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ
9.25 ต่อปี ของเงิ นต้ น 2,000,000 บาท นับจากวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ โดยให้ นา
จานวนดอกเบี ้ยที่จาเลยชาระให้ แก่โจทก์แล้ วไปหักออกจากดอกเบี ้ยจาเลยชาระแก่โจทก์ไปแล้ ว
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษัท ได้ ยื่นอุทธรณ์ คาพิพากษา ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
บริ ษัทจะแจ้ งความคืบหน้ าให้ ทราบต่อไป

คดีควำมที่ 3 (โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้ อนใต้ พิภพ)
ตามที่บริ ษัทฯ ได้ มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในการขายโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ ที่ประเทศญี่ปนุ่
จานวน 15โรง โดยให้ ขายในราคาโรงละ 320 ล้ านเยน ตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น (Memorandum of Understanding, MOU) ลง
วันที่ 21 มิถนุ ายน 2561 และต่อมาปรากฏว่าทางบริ ษัทย่อยที่ญี่ปนไปท
ุ่
าสัญญาจานวน 3 สัญญา โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
สัญญาฉบับแรกลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีสาระสาคัญคือ Beppu Forest Power Co., Ltd. จะจ่ายเงินมัดจา
งวดที่ 2 จานวน 400 ล้ านเยน (ประมาณ 116.28 ล้ านบาท) พร้ อมกับจะโอนหุ้น 25% ให้ กบั PPSN Co., Ltd. และทาง PPSN
Co., Ltd. จะโอนกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้ าจานวน 4 โรง ให้ แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ภายใน 15 วันนับแต่ได้ รับชาระ
เงิน
สัญญาที่สองลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เป็ นบันทึกข้ อตกลงที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd.
ตกลงกันว่า Beppu Forest Power Co., Ltd. มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา ถ้ าหากว่า สัญญาถ่ายโอนทรัพย์สนิ (สัญญาที่ 3) ไม่ได้ รับ
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
สัญญาที่สามลงวันที่ 5 เมษายน 2562 มีคู่สญ
ั ญา 4 ฝ่ าย คือ Beppu Forest Power Co., Ltd., PPSN Co., Ltd.,
Lena Power Station No.1 LLC. และบริ ษัท ซึ่งตัวสัญญานีไ้ ด้ ลงนามโดย Beppu Forest Power Co., Ltd. กับ PPSN Co.,
Ltd. เท่านัน้ ซึ่งกล่าวถึงการซื ้อขายโรงไฟฟ้ าในราคาโรงละ 200 ล้ านเยน กรรมสิทธิ์ PPSN Co., Ltd. จานวน 2 โรง และ Lena

Power Station No.1 LLC. จานวน 2 โรง รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจานวน 4 โรง มูลค่ารวม 800 ล้ านเยน และไม่ได้ กล่าวถึงการโอนหุ้น
จานวน 25% ซึง่ ขัดกับสัญญาฉบับแรก
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ปรึ กษากับที่ปรึกษากฎหมายที่ประเทศญี่ปนุ่ ในกรณีของสัญญาที่สาม นันจะมี
้
ผลผูกพันกับบริ ษัทหรื อไม่ ซึ่งที่
ปรึกษากฎหมายได้ มี Legal Opinion โดยให้ ข้อสรุปมาดังนี ้
1.

กรณี Lena Power Station No.1 LLC. ถ้ าสามารถพิสจู น์ได้ วา่ Lena Power Station No.1 LLC. ไม่ได้ มอบฉันทะให้
ทาง PPSN Co., Ltd. ลงนามกระทาสัญญาแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผูกพันกับ Lena Power Station No.1 LLC.

2.

กรณีบริ ษัทพิสจู น์ได้ วา่ บริ ษัทไม่ได้ มอบฉันทะให้ ทาง PPSN Co., Ltd. ลงนามกระทาสัญญาแทนตนเอง ก็จะไม่มีผล
ผูกพันบริ ษัท
PPSN Co., Ltd.โดยอดีตกรรมการท่านที่ 2 ในขณะนัน้ แจ้ งมาว่าในส่วนตัวนันไม่
้ ได้ ลงนามเอง แต่ทางอดีตกรรมการ

ท่านที่ 1 ลงนามแทน โดยทางที่ปรึ กษากฎหมายญี่ ปนแจ้
ุ่ งว่า ตามกฎหมายญี่ ปนกรณี
ุ่
นี ้ถือเป็ นเรื่ อง True Intention คือเรื่ อง
เจตนาที่แท้ จริ งในการทาสัญญา หากขัดกับเจตนาของผู้ลงนาม สัญญานี ้จะเป็ นโมฆะ ซึง่ ถ้ าพิสจู น์ได้ วา่ อดีตกรรมการท่านที่ 2
ไม่ได้ ลงนามในสัญญานี ้แต่เป็ นอดีตกรรมการท่านที่ 1 ลงนามแทน สัญญานี ้ก็จะไม่ผกู พัน PPSN Co., Ltd. เช่นกัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติให้ จัดส่งหนังสือแจ้ ง ให้
Beppu Forest Power Co., Ltd. ชาระเงินส่วนที่เหลืออีกจานวน 4,200 ล้ านเยน ให้ แก่บริ ษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
หาก Beppu Forest Power Co., Ltd. เพิกเฉยไม่ชาระเงิ นส่วนที่เหลือ ให้ บริ ษัทใช้ สิทธิ ยกเลิกสัญญาและยึดเงิ นมัดจาทัง้
จานวน 600 ล้ านเยน (หรื อประมาณ 176 ล้ านบาท) พร้ อมทังให้
้ รีบเร่ งหาผู้สนใจลงทุนรายอื่นต่อไป พร้ อมทังเร่
้ งปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิต และรับทราบการทาสัญญาโดยพลการของบริ ษัทย่อยที่ประเทศญี่ปนุ่
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือตามมติที่ประชุมให้ กบั Beppu Forest Power Co., Ltd. โดย
สรุปดังนี ้
บริ ษัทยืนยันที่จะขายโรงไฟฟ้ าในราคาโรงละ 320 ล้ านเยน ไม่ยอมรับสัญญาที่ทาง Beppu Forest Power Co., Ltd.
ได้ จดั ทาขึ ้นมาในภายหลังที่จะซื ้อโรงไฟฟ้ า 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ล้ านเยน และขอให้ ทาง Beppu Forest Power Co., Ltd.
ชาระเงินที่เหลือตาม ข้ อตกลงเบื ้องต้ น (Memorandum of Understanding, MOU) จานวน 4,200 ล้ านเยน ภายในวันที่ 31
มกราคม 2563 มิฉะนันบริ
้ ษัทจะยกเลิกสัญญาและยึดเงินมัดจาต่อไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษัทได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทย่อยในกลุม่ บริ ษัทผลิต
ไฟฟ้ าว่าผู้ซื ้อไฟฟ้ าได้ มีหนังสือแจ้ งต่อบริ ษัทย่อยว่าผู้ซื ้อไฟฟ้ าได้ นาเงินค่าไฟฟ้ าที่ต้องจ่ายให้ แก่บริ ษัทย่อยในปี 2563 ของ

โรงไฟฟ้ าจานวน 4 โรง ประกอบด้ วย P-Power สองแห่งและโรงไฟฟ้ า Lena – 1 สองแห่ง ที่บริ ษัทต้ องได้ รับเงินจากรายได้ การ
ขายไฟฟ้ า จานวน 11,383,944 เยน และ 16,599,528 เยน ตามลาดับ ไปวางไว้ ที่สานักงานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะ (Oita
Legal Affairs Bureau) เนื่องจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึ่งได้ เข้ าทาข้ อตกลงจะซื ้อโรงไฟฟ้ า 15 โรงจากกลุม่ บริ ษัท
ผลิตไฟฟ้ า ได้ ขอให้ ผ้ ซู ื ้อไฟฟ้ า จ่ายค่าไฟฟ้ าให้ แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ด้ วยเหตุดงั กล่าว ผู้ซื ้อไฟฟ้ าจึงมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินค่าไฟฟ้ า ดังนัน้ ผู้ซื ้อไฟฟ้ า จึงได้ นาเงินค่าไฟฟ้ า สาหรับงวดเดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม 2563 ที่จะ
ครบกาหนดชาระในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ไปวางไว้ ที่สานักงานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะ (P-Power และ
Lena ได้ หยุดการผลิตไฟฟ้ าในเดือนสิงหาคม 2563 และเดือนมิถนุ ายน 2563 ตามลาดับ)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2363 มีมติรับทราบความคืบหน้ าการขาย
โรงไฟฟ้ าจานวน 15 โครงการ ปั จจุบนั Beppu Forest Power Co., Ltd. ยังไม่ได้ ชาระเงินส่วนที่เหลือให้ กบั บริ ษัท ดังนันฝ่
้ าย
บริ หารจะดาเนินการยึดเงินมัดจาจานวน 600 ล้ านเยน โดยจะดาเนินการปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมาย
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 PPSN Co., Ltd. ได้ รับหนังสือจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาที่
จะเข้ าซื ้อโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพของ PPSN Co., Ltd. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. อ้ างอิงสัญญาฉบับที่
2 ที่ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยเนื ้อหาของสัญญาฉบับนี ้จะทาการขายโรงไฟฟ้ าจานวน 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ล้ านเยน
รวม 800 ล้ านเยน โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะจ่ายเงิน 400 ล้ านเยน ภายใน 2 สัปดาห์ และที่เหลืออีก 400 ล้ าน
เยน จ่ายภายใน 1 ปี ทังนี
้ ้ โรงไฟฟ้ า 4 โรงเป็ นของ PPSN Co., Ltd. 2 โรง และอีก 2 โรงเป็ นของ Lena Power Station No.1
LLC. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะแจ้ งยกเลิกการซื ้อโรงไฟฟ้ าจานวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC.
ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัท และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 PPSN Co., Ltd. ได้ รับ “หมายเรี ยกให้ มารายงานตัวในวัน
แถลงทางวาจาครัง้ ที่ 1 และจดหมายทวงถามหนังสือตอบกลับ” จาก Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยเรี ยกร้ องให้ PPSN
Co., Ltd. จ่ายชาระเงินให้ แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. เป็ นเงิน 40,540,542 เยน พร้ อมดอกเบี ้ยค้ างจ่ายในอัตราร้ อย
ละ 3 ต่อปี โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะจ่ายชาระเสร็ จและชาระค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ อง ทังนี
้ ้
“หมายเรี ยกให้ มารายงานตัวในวันแถลงทางวาจาครัง้ ที่ 1 และจดหมายทวงถามหนังสือตอบกลับ” กาหนดให้ PPSN Co., Ltd.
ยื่นคาให้ การในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 PPSN Co., Ltd. ได้ รับคาสัง่ อายัดทรัพย์ชวั่ คราว จากศาลแขวงโตเกียวในประเทศญี่ปนุ่ จานวน 2
ฉบับ โดยสาระสาคัญของคาสัง่ อายัดทรัพย์ชวั่ คราวสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1.

คาสัง่ อายัดทรัพย์ชวั่ คราว ฉบับที่ 1 ศาลมีคาสัง่ อายัดที่ดิน PPSN Co., Ltd. จานวน 2 แปลง ซึง่ เป็ นที่ตงของโรงไฟฟ้
ั้
า
จานวน 1 โรงไฟฟ้ า (โรงไฟฟ้ า ยูนิต B) เป็ นการชัว่ คราวโดยกาหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. วางประกัน

300,000 เยน ทัง้ นี ้ หาก PPSN Co., Ltd. สามารถวางเงิ น หลัก ประกัน จ านวน 1,404,131 เยน PPSN Co., Ltd.
สามารถขอระงับคาสัง่ หรื อถอนคาสัง่ อายัดทรัพย์ชวั่ คราวได้
2.

คาสัง่ อายัดทรัพย์ชวั่ คราว ฉบับที่ 2 ศาลมีคาสัง่ อายัดรายได้ จากการขายไฟฟ้ าของโรงงานไฟฟ้ ายูนิต B ตังแต่
้ วนั ที่
17 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 เป็ นการชั่วคราวโดยกาหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. วาง
ประกัน 7,900,000 เยน ทังนี
้ ้ หาก PPSN Co., Ltd. สามารถวางเงินหลักประกันจานวน 39,433,306 เยน PPSN Co.,
Ltd. สามารถขอระงับคาสัง่ นี ้ หรื อถอนคาสัง่ อายัดทรัพย์ชวั่ คราวได้
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ PPSN Co., Ltd. ได้ ไปรายงานตัวโดยเป็ น

การแถลงด้ ว ยวาจาครั ง้ ที่ 1 PPSN Co., Ltd. ได้ ด าเนิ น การแต่ง ตัง้ ทนายความในวัน ดัง กล่า ว และ PPSN Co., Ltd. ได้
ดาเนินการชี ้แจงข้ อมูลต่อศาลแล้ วในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และ 5 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. ได้ รายงานตัวต่อศาลตามเวลาที่
กาหนด โดยBeppu Forest Power Co., Ltd. ได้ แถลงต่อศาลว่า Beppu Forest Power Co., Ltd. จะขอให้ การเพิ่มเติมอีก ศาล
จึงได้ กาหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. ยื่นคาโต้ แย้ งคาให้ การ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกาหนดวันนัด
พิจารณาคดีครัง้ ที่ 4 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 PPSN Co., Ltd. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. ได้ ให้ การต่อศาลและดาเนินการ
ชี ้แจงข้ อมูลต่อศาลแล้ ว โดยกาหนดวันนัดพิจารณาคดีครัง้ ที่ 5 ในวันที่ 13 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 บริ ษัทย่อยและผู้ซื ้อรายที่สองได้ ให้ การต่อศาลและดาเนินการชี ้แจงข้ อมูลต่อศาล ศาลได้
นัดวันยื่นเอกสารข้ อโต้ แย้ งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยกาหนดวันนัดพิจารณาคดีครัง้ ถัดไปในวันที่ 8 มิถนุ ายน 2564
เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2564 ได้ มีการเพิ่มเรื่ องการ Off Set ค่าใช้ จ่ายจานวน 40.5 ล้ านเยน โดยกาหนดวันนัดพิจารณา
คดีครัง้ ถัดไปวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ผู้ซื ้อรายที่สอง ไม่ได้ ยื่นข้ อโต้ แย้ งเข้ ามา เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจา Settlement
โดยกาหนดวันนัดพิจารณาคดีครัง้ ถัดไป วันที่ 17 กันยายน 2564

สถำนกำรณ์ กำรอุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 2 ปี 2564
ปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่รุนแรงมากขึน้ ต่อเนื่อง เกิ ดการระบาดอย่างรวดเร็ ว และได้
แพร่ กระจายไปยังทุกพื ้นที่โดยเฉพาะพื ้นที่เมืองขนาดใหญ่ ที่ยากต่อการควบคุม ส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้ ากุ้งสูต่ ลาด
ทาให้ เกิดอุปทานส่วนเกินและราคาผลผลิตหน้ าฟาร์ มลดลง ประกอบกับทางภาครัฐมีมาตรการควบคุมการเปิ ดร้ านค้ า แหล่ง
ท่องเที่ยว และสถานบันเทิง ทาให้ ปริ มาณการบริ โภคภายในประเทศลดลง ส่วนสถานะการณ์ด้านการเลี ้ยงไตรมาส 2 การเลี ้ยง
เลี ้ยงกุ้งขาวประสบปั ญหาในเรื่ องของโรคขี ้ขาวซึ่ งส่งผลให้ ก้ งุ โตช้ า ระยะเวลาในการเลี ้ยงนานขึ ้น อัตรารอดต่า และอัตราการ
แลกเนื ้อสูงขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีโรคตัวแดงดวงขาวซึง่ เกิดขึ ้นมากในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. ทาให้ ฟาร์ มกุ้งเกิดความเสียหายเกิดการ
ตายเป็ นจานวนมาก ประกอบกับราคากุ้งในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ถดถอยอย่างต่อเนื่อง คาสัง่ ซื ้อจากห้ องเย็นน้ อยลง พ่อค้ า
แม่ค้าที่มาซื ้อกุ้งจากแพไปขายต่อมีจานวนน้ อยลง เพราะตลาดอาหารทะเลสดปิ ดตัวมากขึ ้น ส่งผลให้ เกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งขาว
เร่ งจับกุ้งเป็ นจานวนมากเพื่อช่วงชิงราคา และเกษตรยังชะลอการลงกุ้งเพราะรอดูสถานการณ์ ตลาด ในการเลี ้ยงกุ้ งกุลาดา
ยังคงเลี ้ยงได้ ดี และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตลาดกุ้งกุลาดาออกไปจีน ยังมีอย่างต่อเนื่อง มีแพ็คกิ ้งเฮ้ าส์มาตังฐานการผลิ
้
ตอยูท่ ี่
ลาดกระบังโดยส่งออกที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทาให้ ตลาดกุ้งกุลาดาขยายตัวเพิ่มมากขึ ้น กุ้งส่ง ออกไปจีนส่วนมากใช้ ไซซ์ 35-42
ตัว/กก. ราคา 220-240 บาท เกษตรกรจะเร่งจับกุ้งในช่วงนี ้เพราะขายได้ ราคา
แนวโน้ มอุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 3 ปี 2564
จากเรื่ องของโรคขี ้ขาวในปั จจุบนั คาดว่าในไตรมาสที่ 3 เกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งยังคงประสบปั ญหาด้ านการเลี ้ยงยากขึ ้น
ซึ่งส่งผลให้ ก้ งุ โตช้ า ทาให้ ต้นทุนการผลิตสูงขึ ้น ประกอบกับราคาน ้ามันปรับสูงขึ ้น บวกกับราคากุ้งที่ตกต่ามากกว่าในช่วงไตร
มาสที่ 2 ทาให้ ในไตรมาสที่ 3 เกษตรกรต้ องทยอยจับกุ้งในส่วนที่เป็ นกุ้งไซซ์ ใหญ่ เพราะกลัวราคาจะลดลงกว่าเดิมไปอีก
เกษตรกรได้ หนั มาลงกุ้งกุลาดามากกว่าเดิมเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาตลาดกุ้งกุลาดาออกไปจีนเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น อีกทัง้
ในเรื่ องของต้ นทุนในการเลี ้ยงที่ต่ากว่ากุ้งขาวและราคาขายที่สงู และค่อนข้ างนิ่ง อีกทังตลาดกุ
้
้ งต้ มจะเข้ ามามีบทบาทเพราะมี
การจับปริ มาณที่มาก แต่ต้องเน้ นคุณภาพ มีสแี ดงเข้ ม ตัวสะอาด ระดับของสีที่ได้ ต้องไม่ต่ากว่า 30 ทาให้ อาหารกุ้งสาหรับเร่งสี
เข้ ามามีบทบาท และทางเกษตรก็มีการลดต้ นทุนในการเลี ้ยง ปล่อยกุ้งบางกว่าเดิม ใช้ อาหารที่มีราคาไม่สงู และใช้ เคมีภณ
ั ฑ์
น้ อยลง ในส่วนเกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งก้ ามกรามยังคงชะลอการเลี ้ยง ลดจานวนบ่อ และปริ มาณความหนาแน่น เพื่อเน้ นให้ ก้ งุ โต
เร็ ว ร่นระยะเวลาการเลี ้ยง และลดต้ นทุนในการเลี ้ยง รอตลาดในประเทศเปิ ดเพื่อระบายสินค้ าที่ยงั คงค้ างอยูใ่ นบ่อ

สถำนกำรณ์ อุตสำหกรรมปลำ ไตรมำส 2 ปี 2564
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบเกษตรกรไม่สามารถนาปลานิลออกสู่ท้องตลาดได้
ตามปกติ โดยเฉพาะเกษตรกรเลี ้ยงปลากระชังในพื ้นที่ริมฝั่ งแม่น ้าโขง ซึง่ กาลังอยูใ่ นช่วงส่งผลผลิตปลากระชังออกขายสูต่ ลาด
น ้าหนักตัวละประมาณ 1 กิโลกรัม แต่ในช่วงนี ้ได้ รับผลกระทบไม่มีพอ่ ค้ าแม่ค้ามารับซื ้อ ทาให้ ต้องแบกภาระต้ นทุนในการเลี ้ยง
อีกทังเสี
้ ่ยงขาดทุนจากปั ญหาปลากระชังน็อกน ้าตายในช่วงฤดูฝนน ้าหลาก เนื่องจากปรับสภาพไม่ทนั ทาให้ ราคาตกต่า ปลา
ค้ างกระชังเป็ นจานวนมาก ประกอบกับปริ มาณการบริ โภคปลามีจานวนลดลง ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้บริ โภคไม่ออกมา
จับจ่ายซื ้อปลาสด หันไปบริ โภคสินค้ าอาหารแห้ งเป็ นหลัก เพราะเกรงกลัวและหลีกเลีย่ งการติดเชื ้อไวรัส ส่งผลให้ แพปลาที่รับ
ซื ้อผลผลิตจากเกษตรลดลงตามไปด้ วย ประกอบกับทางรัฐได้ มีนโยบายการปิ ดห้ าง และร้ านอาหารในหลายๆจังหวัดที่เป็ น
เมืองธุรกิจและการท่องเที่ยว ทาให้ เกิดอุปสรรคในการขนส่งมากขึน้ ทังปลาเป็
้
นและปลาแช่เย็น อีกทังสายการบิ
้
นลดปริ มาณ
เที่ยวบิน การเดินทางทังในและต่
้
างประเทศค่อนข้ างลาบาก ปริ มาณนักท่องเที่ยวลดลงมีผลต่อการบริ โภค ส่วนสถานการณ์
ด้ านการเลี ้ยงในช่วงไตรมาสที่ 2 ปริ มาณน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติเพิ่มมากขึ ้น เกษตรกรลงปลาชุดใหม่ในเขตภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีการลงลูกปลามากขึ ้น เกษตรกรยังมีความนิยมการเลี ้ยงปลานิล 70% เพราะเลี ้ยงง่ายโตเร็ ว
อายุการเลี ้ยงสัน้ ปลาดุก 20% และปลาอื่นๆ 10% เป็ นการบริ โภคในรู ปปลาสด 90-95% และอีก 5% ทาปลาตากแห้ ง ด้ าน
ราคาปลานิล และปลาทับทิม มีแนวโน้ มปรับตัวลดลง โดยเฉลีย่ 10 บาท/กก. ส่วนปลากะพงขาวที่ราคาตกต่าต่อเนื่องยาวนาน
ทาให้ เกษตรกรขาดทุนสะสม บางรายต้ องหยุดเลี ้ยง
แนวโน้ มอุตสำหกรรมปลำ ไตรมำส 3 ปี 2564
เนื่องจากปลาล้ นตลาดส่งผลให้ การระบายปลาค่อนข้ างช้ า ปั จจุบนั ผู้บริ โภคและนักท่องเที่ยวลดลง จึงส่งผลกระทบ
ต่อราคาปลายืดยาวออกไปอีก เกษตรกรจึงมีการวางแผนจัดตังเป็
้ นเกษตรแปลงใหญ่ผ้ เู ลี ้ยงปลานิลในกระชัง ซึ่งจะมีการวาง
แผนการผลิตด้ วยการเลี ้ยงไม่ให้ ปลาเจริ ญเติบโตเต็มวัยพร้ อมกันในครัง้ เดียวเหมื อนปั จจุบนั แต่จะให้ ผลผลิตทยอยออกสู่
ท้ องตลาด รวมถึงเตรี ยมแผนการแปรรู ป เพื่อส่งจาหน่ายแทนการจาหน่ายปลานิลสด ที่จะเป็ นการแก้ ไขปั ญหาล้ นตลาดใน
อนาคต สถานการณ์การเลี ้ยงปลาไตรมาสที่ 3 ลดปริ มาณการปล่อยลูกพันธุ์ปลา ปริ มาณปลาเนื ้อ ( ขนาดตัวส่งตลาดประมาณ
700-1,300 กรัม ) ที่มีอยู่ในระบบจะจาหน่ายได้ ช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิคส่งผลให้ ตลาดบางจุดปิ ดตัวลง ราคาจาหน่าย
ผลผลิตปลามีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรบางรายได้ มีการหยุดหรื อชะลอการเลี ้ยงรอดูสถานการณ์ด้านโรคโควิด 19
ซึง่ เป็ นผลต่อการจาหน่ายผลผลิตปลาของแม่ค้าปลาในตลาด เกษตรกรเริ่ มเปลีย่ นมาใช้ อาหารเกรดตา่ เนื่องจากราคาผลผลิตที่
มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง และปริ มาณปลาที่ยงั คงติดค้ างในระบบจานวนมาก

สถำนกำรณ์ อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ เลีย้ ง ไตรมำส 2 ปี 2564
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปั ญหาการระบาดของโรคโควิด 19 โดยภาพรวมตลาดสัตว์เลี ้ยงภายในประเทศยังเป็ นไปอย่างปกติ
ผลกระทบกับตลาดน้ อย มีกระทบบ้ างเรื่ องการขนส่งที่ยงุ่ ยากมากขึ ้นเท่านัน้ ในตลาดการค้ าอาหารสัตว์เลี ้ยงทังห้
้ างค้ าปลีก และ
ห้ างค้ าส่งสามารถซื ้อขายได้ ตามปกติ การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ านในกลุม่ อาเซียนซึง่ เป็ นตลาดใหญ่ ทังมาเลเซี
้
ย,
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ชะลอตัวเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่รุนแรง ส่วนการส่งออกไปทังยุ
้ โรป และอเมริ กา มี
แนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น เพราะสามารถควบคุมการระบาดได้ ดีขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับในกลุม่ อาเซียน
แนวโน้ มอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ เลีย้ ง ไตรมำส 3 ปี 2564
ตลาดสัตว์เลี ้ยงภายในประเทศมีแนวโน้ มการเติบโตสูงกว่าไตรมาสที่ 2 ถึงแม้ วา่ ภาวะเศษฐกิจในปั จจุบนั จะตกต่าก็
ตาม การเลี ้ยงสัตว์เลี ้ยงภายในประเทศยังต้ องการความสะดวก และลดระยะเวลาการดูแลเรื่ องการให้ อาหาร ดังนันอาหาร
้
สาเร็ จยังเป็ นที่นิยมโดยเฉพาะอาหารสัตว์แบบแห้ ง มีสดั ส่วนตลาดประมาณ 80% ส่วนที่เหลือเป็ นอาหารแบบเปี ยก ตลาดการ
ส่งออก ทังเอเชี
้ ยตะวันออกเฉียงใต้ เติบโตมาขึ ้น ส่วนตลาดยุโรปและอเมริ กามีปริ มาณการส่งออกได้ อย่างต่อเนื่อง แม้ ว่ายังมี
ปั ญหาเรื่ องมีการระบาดของโรคโควิด 19 ส่วนประเทศจีนและญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นตลาดใหญ่ของเอเชียยังมีความต้ องการอาหารสัตว์
เลี ้ยงสูง และระบบเศรษฐกิจมีผลกระทบน้ อยกว่าประเทศอื่น ดังนันในช่
้ วงไตรมาสที่ 3 ยอดการส่งออกมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 2

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน)

(ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

