
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) 
ช่ือเดมิ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (หมำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 3 ปี 2561 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) ช่ือเดมิ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท
ฯ”) และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม  544.17 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้หลกัจากธุรกิจอาหารสตัว์และธุรกิจพลงังานไฟฟา้ 
และรายได้อื่นๆ เทา่กบั 543.19 ล้านบาท และ 0.98 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.82 และร้อยละ 0.18 
ของรายได้รวมตามล าดบั บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.04 เมื่อเปรียบเทยีบกบั ไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน โดยธุรกิจหลกัมีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.42 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั 

โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 53.75  ล้านบาท ผลประกอบการเพิ่มขึน้ร้อยละ 
55.99 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร
เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2561 ไมม่ีคา่ใช้จ่ายในการซือ้บริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ นและ บริษัทสามารถจดัการควบคมุ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้ดีขึน้ 

งบการเงนิรวม  ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 เปลีย่นแปลง 
ร้อยละ 

 (หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ขึน้(ลดลง) 

 รายไดจ้ากการขาย  543.19            515.25  27.94  5.42% 
 รายไดอ่ื้นๆ  0.98 12.89  (11.91) -92.40% 
 รวมรายได ้ 544.17            528.14 16.03  3.04% 
 ตน้ทุนขาย  468.59 428.23  40.36  9.42% 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  89.49 188.40  (98.91)  -52.50% 
 รวมค่าใชจ่้าย  558.08 616.63 (58.55)  -9.50% 
 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (13.91) (88.49) 74.58 84.28% 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  0.00 (0.16) 0.16 100.00% 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (34.07) (28.61) (5.46) -19.08% 
 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (47.97) (117.26) 69.28 59.08% 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5.77) (4.88) (0.89)  -18.24% 
 ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  (53.74) (122.14) 68.39 55.99% 
 ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  0.00 0.00  0.00  0.00% 
 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  (53.75) (122.14) 68.39 55.99% 
 ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  0.00 0.00  0.00  0% 
 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (0.14) (0.22) 0.08 36.36% 

 



ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจอำหำรสัตว์น ำ้ และอำหำรสัตว์เลีย้ง 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์เลีย้งเทา่กบั 521.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 2.53 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับอตุสาหกรรมกุ้งในไตรมาส 3 ปี 2561 พืน้ท่ีการเลีย้งกุ้งกลุาด าเพิ่มขึน้ 30% เนื่องจากราคาตลาดที่สงูกวา่กุ้ง

ขาว จงึท าให้รายได้จากการขายอาหารกุ้ง เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.68 
ส าหรับอุตสาหกรรมการเลีย้งปลา ได้รับผลกระทบจากเร่ืองของคณุภาพน า้ และฝนตกหนกั ท าให้น า้ในแหลง่เลีย้ง

ไหลแรง มีปลาตายเกิดและโรคจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจึงท าให้รายได้จากการขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 
5.34  เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรับการรับจ้างผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง มีผลกระทบจากประเทศอินโดนีเซียที่ลดการน าเข้าจากประเทศไทยและ
เนื่องจากตลาดอาหารสตัว์เลีย้งมีแนวโน้มลดลง จึงท าให้รายได้จากการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้งลดลงร้อยละ 34.40 

 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ พลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายได้จากการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อยในไตรมาส 3 ปี 2561 มียอดจ าหน่ายเท่ากบั 21.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.01 

ของยอดขายรวมของทัง้บริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงไฟฟา้ทัง้หมด 23 แหง่  และจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้แล้ว

จ านวน 15 แหง่  

1.2 ต้นทุนขำย 

 ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากต้นทนุวตัถดุิบในการผลติ โดยในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขาย
เทา่กบั 468.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.42 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากยอดขายเพิม่ขึน้ประกอบ
กบัราคาวตัถดุิบสงูขึน้ ดงันัน้ต้นทนุขายตอ่ยอดขายปรับตวัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 83.11 ในไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นร้อยละ 
86.27 ในไตรมาส 3 ปี 2561 

1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

 ก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 3 ปี 2561 เทา่กบั 74.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.27 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ
ปีก่อนที่มีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 87.02 ล้านบาท เนื่องจากต้นทนุขายปรับตวัสงูขึน้ 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2561 เทา่กบั 89.49 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52.50 เมื่อเทียบ

กบั ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ไมม่คีา่ใช้จ่ายในการซือ้บริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ นและ บริษัทสามารถ

จดัการควบคมุคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้ดีขึน้กวา่ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 



 

1.5 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

 ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 53.75 ล้านบาท หรือคดิเป็นขาดทนุสทุธิ 
0.14 บาทตอ่หุ้นซึง่สาเหตหุลกัเกิดจากต้นทนุขายที่สงูขึน้ 

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สนิทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จ านวน 3,506.64 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน  481.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.07  การลดลงดงักลา่วเป็นการลดลงของเงิน

ลงทนุระยะยาวอื่นซึง่ประกอบไปด้วยหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซึง่ได้ปรับตวัลดลงตามมลูคา่ราคาตลาด 

2.2 หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม จ านวน 2,493.25 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน  117.50  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.50 ซึง่เกิดจากในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ ได้มี

การจา่ยช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระ 

 สดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 2.46 เทา่ 

และ 1.90 เทา่ ตามล าดบั 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,013.39 ล้านบาท  โดยลดลงจาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน  363.63  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.41  เนื่องจากรายการขาดทนุทีย่งัไมเ่กิดขึน้

ของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดและผลขาดทนุสทุธิส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 

สภำพคล่อง 

 ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีระแสเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน (49.50) 

ล้านบาท กระแสเงินสดได้รับจากกิจกรรมการลงทนุเทา่กบั 237.35  ล้านบาท จากการลงทนุในบริษัทยอ่ย และกระแสเงิน

สดทีใ่ช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน  (203.27) ล้านบาท  โดยท าให้บริษัทมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 

(7.21) ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวดคงเหลอื

จ านวน 26.26 ล้านบาท            

 

 



แนวโน้มอุตสำหกรรมสัตว์น ำ้ ไตรมำส 3 และไตรมำส 4 

 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 3 

สถานการณ์การเลีย้งกุ้ งในไตรมาส 3 ยงัประสบปัญหาสภาวะราคากุ้งขาวตกต ่า จึงเห็นได้ชดัวา่ข้อมลูการปลอ่ย

ลกูพนัธุ์กุ้ งขาวเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบั ปี 2560 พบว่าปริมาณการใช้ลกูพนัธุ์กุ้ งขาวลดลง 

21% อยา่งไรก็ตามผู้ เลีย้งกุ้ งมองหาช่องทางเลอืกใหมท่ี่สามารถทดแทนการเลีย้งกุ้งขาว ท าให้กุ้ งกุลาด ากลบัมามีบทบาท

มากขึน้ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของราคาที่สงูกวา่กุ้ งขาว จึงท าให้พืน้ที่การเลีย้งกุ้งกลุาด าเพิ่มขึน้ 30% (คิดจากข้อมลูการปลอ่ย

ลกูพนัธุ์กุ้ งกุลาด าเดือนกรกฎาคม-กันยายน ปี 2561) และยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ภาพรวมอุตสาหกรรมกุ้ ง

โดยรวมปรับตวัดีขึน้ 

 

แนวโน้มอุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 4 

แนวโน้มสถานการณ์การเลีย้งกุ้ งในไตรมาส 4 ผลผลิตกุ้ งขาวยงัคงทรงตวั แต่การเลีย้งกุ้ งกุลาด ายงัได้รับความ

สนใจเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง (จากข้อมลูการปลอ่ยและยอดจองลกูพนัธุ์กุ้ งกุลาด าเดือนตลุาคม-ธนัวาคม ปี 2561) และจะ

ยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เพราะในช่วงเดือน พฤศจิกายน-พฤษภาคม เป็นช่วงที่ตลาดจีนมีความต้องการสงู จึงท าให้

ภาพรวมอตุสาหกรรมกุ้งโดยรวมปรับตวัดีขึน้  

 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมปลำ ไตรมำส 3 

 สถานการณ์การการเลีย้งปลายงัคงทรงตวัอยา่งไรก็ตาม ปลาเนือ้เร่ิมขาดตลาด เกษตรกรผู้ เลีย้งปลาจึงมีการ

ควบคมุการเลีย้งให้สอดคล้องกบัตลาดปลา โดยการจดัระบบการเลีย้ง เพื่อให้สามารถขายออกสูต่ลาดให้ได้ราคาและ

จ านวนตามความต้องการของตลาด  

 สถานการณ์ในไตรมาส 3 ปรับตวัดีขึน้เลก็น้อยจากไตรมาสที่ 2 ถงึแม้วา่จะได้รับผลกระทบจากเร่ืองของคณุภาพ

น า้ และฝนตกหนกัท าให้น า้ในแหลง่เลีย้งไหลแรง มีปลาตายและเกิดโรคจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง การท าตลาด

ของบริษัทยงัคงเน้นกลุม่ลกูค้าเดมิ รักษามาตรฐานคณุภาพ และการบริการลกูค้าตลอดการเลีย้งโดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ช่วยเป็นท่ีปรึกษา มุง่ท าตลาดร่วมกบัลกูค้าเดมิ และขยายฐานลกูค้าใหม ่

 

แนวโน้มอุตสำหกรรมปลำ ไตรมำส 4 

 ในไตรมาสที ่4 ทกุๆบริษัทได้จดัท าโปรโมชัน่เพื่อกระตุ้นยอดขายในการรักษาสว่นแบง่ทางการตลาด การแขง่ขนั

ยงัคงสงูตอ่เนื่อง การท าตลาดจึงต้องพฒันาสนิค้าให้ตรงตามความจ าเป็น และความต้องการของลกูค้า สถานการณ์

โดยรวมอาหารปลายงัคงทรงตวัจากไตรมาสที่ 3 การสร้างยอดขายเพิม่จงึต้องเพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัให้กบัลกูค้าเดมิ 

และลกูค้าใหมใ่ห้สามารถแขง่ขนัในตลาดได้ 


