
บริษัท พพี ีไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่1 ปี 2563 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวม 
434.90 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดห้ลกัจากธุรกิจอาหารสตัว ์ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า และรายไดอ้ืน่ๆ เท่ากบั 429.53 ลา้น
บาท 5.31 ลา้นบาท และ 0.06 ลา้นบาทตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 98.77 รอ้ยละ 1.22 และรอ้ยละ 0.01 ของ
รายไดจ้ากการขายรวมตามล าดบั บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มีรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 11.03  เมื่อเปรียบเทียบกบั ไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน โดยธุรกจิหลกัมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 15.07 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนั 

 อย่างไรก็ตามไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 6  ลา้นบาท ซึ่งขาดทุนลดลงรอ้ย
ละ 88.13 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีการจัดการค่าใชจ้่ายและควบคุม
ตน้ทนุการผลิตและบรหิารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดด้ีขึน้ 

งบกำรเงนิรวม  ไตรมำส 1 ไตรมำส 1 เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

 (หน่วย : ล้ำนบำท)  ปี 2563 ปี 2562 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย  434.90 512.08 (77.18) -15.07% 

รายไดอ้ื่นๆ  25.02 4.84 20.18 416.94% 

 รวมรายได ้ 459.92 516.92 (57.00) -11.03% 

ตน้ทนุขาย  358.52 433.44 (74.92) -17.28% 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  78.23 88.47 (10.24) -11.57% 

 รวมค่าใชจ้่าย  436.75 521.91 (85.16) -16.32% 

ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงินและค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 23.17 (4.99) 28.16 564.33% 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน  (24.22) (33.83) (9.61) -28.41% 

ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (1.05) (38.82) 37.77 97.3% 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (4.95) (11.71) (6.76) -57.73% 

ขำดทุนส ำหรับงวด  (6.00) (50.53) 44.53 88.13% 
 

 

 

 



ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับ 

ไตรมำส 1 ปี 2563 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสตัวน์ า้เท่ากบั 377 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13.45 

เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้ง  เนื่องจากพบปัญหาเรื่องโรคระบาดตัวแดงดวงขาวอย่างรุนแรง โรคขีข้าว  

โรคตายด่วนในกุง้ บวกกับสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าใหร้ายไดจ้ากการขายอาหารกุง้
ลดลงรอ้ยละ 10.66 เมื่อเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน   

ส าหรบัอตุสาหกรรมการเลีย้งปลา เนื่องจากพบปัญหาภยัแลง้บวกกบัสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงท าใหร้ายไดจ้ากการขายอาหารปลาลดลงรอ้ยละ 16.11 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตวเ์ลีย้ง 
ส าหรบัการรบัจา้งผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้ง เติบโตเพิม่ขึน้ประมาณ 6.51% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บรษิัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายไดจ้าก

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบรษิัทย่อย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จ านวน 5.31 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 80.43 เปรียบเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมีบางโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการปรบัปรุง ปัจจบุนันีบ้รษิัทมีโรงไฟฟ้าทัง้หมดที่
สามารถจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยจ์ านวน 15 แหง่   

1.2 ตน้ทนุขำย 

ตน้ทนุขายส่วนใหญ่ของบรษิัทมาจากตน้ทนุวตัถดุิบในการผลิต โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิัทมีตน้ทนุขาย
เท่ากบั 358.52 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 17.28 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สอดคลอ้งกบัยอดขายที่ลดลง 

1.3 ก ำไรขัน้ตน้ 

ก าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 76.38 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.87 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนที่มีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั  78.64 ลา้นบาท 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 78.23 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 10.24 ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ 11.57 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยค่าใชจ้่ายที่ลดลงนัน้ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนที่ลดลง จ านวน 5.83 ลา้นบาท และบรษิัทฯ มีการจดัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารไดด้ีขึน้ 

1.5 ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธิ   

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 6 ลา้นบาท หรือคิดเป็น -0.01 บาทต่อหุน้    



 

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สนิทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บรษิทัและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม จ านวน 2,327.00 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 จ านวน 49.01 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.06 ซึ่งเกิดจากลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น และสินคา้คงเหลือ 

ซึ่งการลดลงดงักล่าวเกิดขึน้เนื่องจากบรษิัทบรหิารลกูหนีแ้ละสินคา้คงเหลือไดด้ีขึน้ 

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ านวน 1,995.22 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 1.68 ลา้น

บาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.08 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ซึง่เกิดจากการด าเนินการปกติของกจิการ 

สดัส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 6.01 เทา่ และ 5.27 

เท่า ตามล าดบั 

2.3 สว่นของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 331.78 ลา้นบาท  โดยลดลงจ านวน 47.34 ลา้น

บาท หรือลดลงรอ้ยละ 12.49  ซึง่ส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุจ านวน 35.92 ลา้นบาท 

สภำพคลอ่ง 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมกีระแสเงินสดสทุธิที่ไดม้าจากกจิกรรมการด าเนินงานจ านวน 176.89 ลา้น

บาท กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมการลงทนุจ านวน 2.84 ลา้นบาท และกระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงินจ านวน 

80.58 ลา้นบาท และมีผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 77.38 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิัทมเีงินสดและรายการเทยีบเท่า

เงินสดเพิม่ขึน้ 16.09 ลา้นบาท เป็นผลให ้ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2563 บรษิัทมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด

จ านวน 61.63 ลา้นบาท            

 
 
 
 
 
 



สรุปสถำนกำรณอ์ตุสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 1 ปี 2563 

ไตรมาส 1 ช่วงเดือนมกราคม - กมุภาพนัธ ์2563 เกษตรผูเ้ลีย้งกุง้พบปัญหาเรื่องโรคระบาดตวัแดงดวงขาวอย่าง
รุนแรง โรคขีข้าวและโรคกุง้ตายด่วน (EMS)  ส่งผลใหม้ีตน้ทุนแฝงจากความเสียหาย  และกุง้โตไดไ้ม่เต็มที่ซึ่งในหลายๆ 
ฟารม์  จึงปรับลดความหนาแน่นในการเลี ้ยงลงมาประมาณรอ้ยละ 20-30  เพื่อลดการเส่ียงของโรคที่จะเกิดขึ ้น   
เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลง 10 -15 % ประกอบกับราคากุง้ที่ตกต ่าต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ผ่านมา  ส่งผลให้
ประสบปัญหาการเลีย้งขาดทุน  รวมถึงปัญหาในเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งเกินไป ส่งผลใหไ้ม่สามารถส่งออกและแข่งขนัได ้ 
ท าใหเ้กษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้รายย่อยเขา้ถึงแหล่งทุนไดย้ากมากขึน้ และยงัตอ้งมาเจอปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เขา้มาซ า้เติมท าใหป้รมิาณการบรโิภคภายในประเทศลดลง ท าใหผ้ลผลิตลดลงอีก ส่งผล
ใหเ้กษตรกรไม่มั่นใจทัง้ราคา และตลาด จึงชะลอการเลีย้งออกไปอีก 

แนวโน้มอุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 2 ปี 2563 

การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ลดลง คาดการณว์่าสถานการณจ์ะดีขึน้ในไตรมาส 
ที่ 2 หลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนสามารถความคมุโรคได ้ การลงกุง้ใหม่มีปรมิาณเพิ่มมากขึน้จากไตรมาส
ที่ 1 จาก 10% เป็น 30% ของพืน้ที่ เนื่องจากสภาวะอากาศที่ดีขึน้ มีฝนตกท าให้ความเค็มและอุณหภูมิในน า้ลดลงซึ่ง
เหมาะสมกบัการเลีย้ง โดยส่วนใหญ่ยงัเลีย้งกุง้ขาว 80% กุง้กลุาด า 15% และอีก 5% เป็นกุง้กา้มกราม  

จากการวิเคราะหส์ถานการณค์วามตอ้งการของตลาดโลกในไตรมาส 2 เนื่องจากหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งตอ้ง
เริ่มต้นการผลิตใหม่ อินเดียต้องใช้เวลานานในการฟ้ืนตัว จีนและเวียดนามเกิดความเสียหาย ผลผลิตไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย การส่งออกโดยเฉพาะกุง้กุลาด าไปจีนจึงเริ่มมีเที่ยวบินเพิ่มมากขึน้ ท าให้ราคาเพิ่มขึน้ และจากผลผลิตโลกที่
ลดลงท าใหร้าคากุง้ขาวมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 2  

สรุปสถำนกำรณก์ำรเลีย้งปลำ ไตรมำส 1 ปี 2563 

สถานการณด์า้นการเลีย้งยงัพบปัญหาภยัแลง้ปรมิาณน า้ในเขื่อนลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือส่งผลกระทบตลาดในบางพืน้ท่ี  เกษตรกรมกีารเลีย้งปลานิล 70% ปลาดกุ 20% และปลาอื่นๆ 10% 
การลงปลาชดุใหม่ชะลอตวั และยืดระยะเวลาการเลีย้งออกไป เนื่องจากการระบายปลาเนือ้ค่อนขา้งชา้จากสาเหตปัุญหา
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  จากเดิมที่มกีารจบัปลาออกสู่ตลาดวนัละ 100 ตนั ปัจจบุนั
แพปลาชะลอการซือ้ และบางแพหยดุซือ้ เนื่องจากปรมิาณการบรโิภคในเมืองท่องเที่ยวในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ และ
เชียงราย ภาคใตเ้ช่น สรุาษฎรธ์านี สงขลา กระบี่ และภเูก็ตลดลง ส่วนภาคอีสาน คือ นครราชสีมา ขอนแก่น และ
อบุลราชธานี ไม่สามารถระบายปลาลงสู่ตลาดทางภาคกลาง คือ ตลาดไท และสะพานปลากรุงเทพได ้ 

จากสถานการณท์ี่กล่าวขา้งตน้เกษตรส่วนใหญ่จงึลดปรมิาณการใหอ้าหารในปลากระชงัและบ่อ เนน้ใชอ้าหารท่ี
มีราคาถกูมากกวา่คณุภาพ  เพราะยงัไมเ่รง่การเจรญิเติบโต เลีย้งเพื่อชะลอใหต้ลาดมีการระบายปลาออกได ้ส่งผลกระทบ
การช าระเงินของลกูคา้มีโอกาสยดืช าระการจา่ยเงินจากปลาคา้งบ่อไม่สามารถระบายผลผลิตไดใ้นช่วงนี ้ 

 

 



แนวโน้มกำรเลีย้งปลำ ไตรมำส 2 ปี 2563 

หลงัจากการระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดลงช่วงปลายเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็น
ช่วงที่มีการระบายผลผลิตออกสูต่ลาดไดม้ากขึน้ จากการท่ีทางรฐัไดป้ระกาศผ่อนผนัใหม้ีการเปิดเมือง และการส่งออกไปยงั
ประเทศเพื่อนบา้นดีขึน้ ส่งผลใหแ้นวโนม้ราคาปลากลบัมาดีอกีครัง้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นการเขา้สู่ชว่งฤดฝูน
ปรมิาณน า้เหนือเขื่อนเพิ่มมากขึน้ ทัง้เกษตรกรมกีารลงเลีย้งปลาครอ็ปใหม่มีปรมิาณเพิม่มากขึน้ ประกอบกบัทางสมาคม
ผูค้า้อาหารสตัวป์ระกาศลดราคาสินคา้อาหารปลาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ดงันัน้จงึมีการเรง่การลงเลีย้งปลาอยา่งต่อเนื่อง 

สรุปสถำนกำรณส์ตัวเ์ลีย้ง ไตรมำส 1 ปี 2563 

จากการระบาดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตลาดสตัวเ์ลีย้งภายในประเทศมีผลกระทบนอ้ยกว่า
อาหารกุง้ และอาหารปลา เนื่องจากอายจุดัเก็บสินคา้นานกว่า  และมีการขายหลากหลายช่องทาง เช่น ออนไลน,์ หา้งคา้
ปลีก และหา้งคา้ส่ง ซึ่งจากนโยบายที่ปิดหา้งรา้น หรือศนูยก์ารคา้ ช่องทางดงักล่าวสามารถซือ้ขายไดต้ามปกติ 

แนวโน้มอำหำรสัตวเ์ลีย้ง ไตรมำส 2/2563 

ตลาดสตัวเ์ลีย้งภายในประเทศยงัมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสงูกวา่ไตรมาสแรก 10-15% ปัจจบุนัการเลีย้งสตัว์
เลีย้งภายในประเทศยงัเป็นท่ีนิยม และใชอ้าหารส าเรจ็รูปเพิม่มากขึน้ หลงัจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19)   ตลาดสตัวเ์ลีย้งกลบัมาเปิดท าการและคกึคกัอีกครัง้หน่ึง ส่วนตลาดตา่งประเทศหลงัจากมีการเปิด
ประเทศใหม้ีการน าเขา้ และส่งออก ทัง้เอเชยี ยโุรป อเมรกิา โดยเฉพาะตลาดประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีความตอ้งการ
อาหารสตัวเ์ลีย้งสงู และระบบเศรษฐกิจมีผลกระทบนอ้ยกวา่ประเทศอื่น ดงันัน้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ยอดการส่งออกมี
แนวโนม้เพิ่มมากขึน้ และกลบัเขา้สู่สภาวะปกต ิ
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