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

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2561 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ช่ือเดิม บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) และ
บริษัทยอ่ยมีรำยได้รวม  2,121.45 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้หลกัจำกธุรกิจอำหำรสตัว์และธรุกิจพลงังำนไฟฟำ้ และ
รำยได้อื่นๆ เทำ่กบั 2,060.98 ล้ำนบำท และ 60.47 ล้ำนบำทตำมล ำดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97.15 และร้อยละ 2.89 
ของรำยได้รวมตำมล ำดบั บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีรำยได้รวมเพิม่ขึน้ร้อยละ 13.11 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยธุรกิจ
หลกัมีรำยได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.10 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  ทัง้นีผ้ลประกอบกำรบริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีผลขำดทนุสทุธิรวม 
110.08 ล้ำนบำท ผลประกอบกำรเพิม่ขึน้ร้อยละ 56.39 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรลดลงของ
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรปี 2561 ไมม่ีคำ่ใช้จำ่ยในกำรซือ้บริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ นและ บริษัทฯ สำมำรถบริหำร
เร่ือง(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นประกอบกบัควบคมุคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ได้ดีขึน้ 

งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง
(หน่วย : ล้านบาท) เพิ่มขึน้(ลดลง)
รายไดจ้ากการขาย 2,060.98       1,822.33 238.65 13.10%
รายไดอ่ื้นๆ 60.47            53.19            7.28 13.68%
รวมรายได้ 2,121.45       1,875.52       245.93 13.11%
ตน้ทนุขาย 1,793.56       1,526.48 267.08 17.50%
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 304.88          492.83          (187.95) -38.14%
รวมคา่ใชจ่้าย 2,098.45 2,019.32 79.13 3.92%
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงินและคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23.00 (143.80) 166.80 116.00%
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 0.00 (0.61) 0.61 100.00%
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (125.96) (104.97) (20.99) -19.99%
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (102.96) (249.39) 146.43 58.72%
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (7.13) (3.03) (4.10) -135.57%
ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (110.08) (252.41) 142.33 56.39%
ขาดทนุส าหรับงวดากการด าเนินงานท่ียกเลิก 0.00 0.00 0.00 0.00%
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (110.08) (252.41) 142.33 56.39%
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย 0.00 0.00 0.00 0.00%
ก าไร(ขาดทนุ)ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.20) 0.46 (0.65) -142.89%

ร้อยละปี 2561 ปี 2560

 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจอำหำรสัตว์น ำ้ และอำหำรสัตว์เลีย้ง 
ในปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกธรุกิจอำหำรสตัว์น ำ้และอำหำรสตัว์เลีย้งเทำ่กบั 1,984.35 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ ร้อยละ 

10.83 เมื่อเทยีบกบัปีกอ่น  



ส ำหรับอตุสำหกรรมกุ้งในปี 2561 พืน้ท่ีกำรเลีย้งกุ้งกลุำด ำเพิ่มขึน้ 30% เนื่องจำกรำคำตลำดทีส่งูกวำ่กุ้งขำว จงึท ำให้
รำยได้จำกกำรขำยอำหำรกุ้ง เพิม่ขึน้ร้อยละ 42.80 เมือ่เปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ส ำหรับอุตสำหกรรมกำรเลีย้งปลำ ได้รับผลกระทบจำกเร่ืองของคุณภำพน ำ้ และฝนตกหนกั ท ำให้น ำ้ในแหลง่เลีย้ง
ไหลแรง มีปลำตำยเกิดและโรคจำกสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจึงท ำให้รำยได้จำกกำรขำยอำหำรปลำ ลดลงร้อยละ 
5.05  เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

ส ำหรับกำรรับจ้ำงผลิตอำหำรสตัว์เลีย้ง มีผลกระทบจำกประเทศอินโดนีเซียที่ลดกำรน ำเข้ำจำกประเทศไทยและ
เนื่องจำกตลำดอำหำรสตัว์เลีย้งมีแนวโน้มลดลง จึงท ำให้รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตอำหำรสตัว์เลีย้งลดลงร้อยละ 12.04 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้ พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรำยได้จำกกำร

จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกบริษัทย่อยในปี 2561 มียอดจ ำหน่ำยเท่ำกับ 76.63 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.72 ของ

ยอดขำยรวมของทัง้บริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงไฟฟำ้  และจ่ำยไฟฟำ้เข้ำระบบเชิงพำณิชย์ได้แล้วจ ำนวน 15 แหง่  

1.2 ต้นทุนขำย 

 ต้นทนุขำยสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มำจำกต้นทนุวตัถดุิบในกำรผลติ ในปี 2561 บริษัทมต้ีนทนุขำยเทำ่กบั 
1,793.56 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.50 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจำกยอดขำยเพิม่ขึน้ประกอบกบัรำคำวตัถดุิบสงูขึน้ 
ดงันัน้ต้นทนุขำยตอ่ยอดขำยปรับตวัเพิม่ขึน้จำกร้อยละ 83.77 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 87.02 ในปี 2561 

1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

 ก ำไรขัน้ต้นในปี 2561 เท่ำกับ 267.42 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 9.61 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกับ 
295.84 ล้ำนบำท เนื่องจำกดอกเบีย้จ่ำย 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

 คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรในปี 2561 เทำ่กบั 304.88 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 38.14 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

เนื่องจำกบริษัทฯ ไมม่ีคำ่ใช้จำ่ยในกำรซือ้บริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ นและ บริษัทสำมำรถบริหำรจดักำรเร่ือง ก ำไร(ขำดทนุ) 

จำกอตัรำแลกเปลีย่นประกอบกบัจดักำรควบคมุคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ได้ดีขึน้กวำ่ปีก่อน 

 

 

1.5 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขำดทนุสทุธิเทำ่กบั 110.08 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นขำดทนุสทุธิ 0.20 บำท
ตอ่หุ้นซึง่สำเหตหุลกัเกิดจำกต้นทนุขำยที่สงูขึน้ 

 



ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สนิทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จ ำนวน 3,339.88 ล้ำนบำท โดยลดลงจำก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน  647.89 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 16.25  กำรลดลงดงักลำ่วเป็นกำรลดลงของเงิน

ลงทนุชัว่ครำวและเงินลงทนุระยะยำวอื่นซึง่ประกอบไปด้วยหลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด ซึง่ได้ปรับตวัลดลงตำม

มลูคำ่รำคำตลำด 

2.2 หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม จ ำนวน 2,526.87 ล้ำนบำท โดยลดลงจำก ณ วนัที ่

31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน  83.88  ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 3.21 ซึง่เกิดจำกปี 2561 บริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู้

ที่ครบก ำหนดช ำระ 

 สดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เทำ่กบั 3.11 เทำ่ 

และ 1.90 เทำ่ ตำมล ำดบั 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 813.01 ล้ำนบำท  โดยลดลงจำก ณ 

วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน  564.01  ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 40.96  เนื่องจำกรำยกำรขำดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้ของ

หลกัทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดและผลขำดทนุสทุธิส ำหรับปี 2561 

สภำพคล่อง 

 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมกำรด ำเนินงำนจ ำนวน (21.02) ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดได้รับจำกกิจกรรมกำรลงทนุเทำ่กบั 272.16 ล้ำนบำท จำกกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย และกระแสเงินสดทีใ่ช้ไป

ในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน  (250.41) ล้ำนบำท  โดยท ำให้บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลง (10) ล้ำน

บำท เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯมเีงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลำยงวดคงเหลอืจ ำนวน 20.51 

ล้ำนบำท            

 

 

 

 



 

แนวโน้มอุตสำหกรรมสัตว์น ำ้ ปี 2561 และปี 2562 

 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมกุ้ง ปี 2561 

สถำนกำรณ์กุ้ งของไทย ปี 2561 ว่ำ มีผลผลิตกุ้ งเลีย้งปี 2561 โดยรวมอยู่ที่ประมำณ 290,000 ตนัละ (โดยร้อย

ละ 33 เป็นผลผลิตกุ้ งจำกภำคใต้ตอนลำ่ง ร้อยละ 29 จำกภำคใต้ตอนบน ร้อยละ 24 จำกภำคตะวนัออก และร้อยละ 14 

จำกภำคกลำง) ลดลงจำกปี 2560 ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกสภำพอำกำศแปรปรวน ปัญหำโรค 

และรำคำกุ้ งที่ลดลง ส่วนผลผลิตกุ้ งทั่วโลกคำดว่ำจะอยู่ที่ประมำณ 3.2 ล้ำนตัน เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 ถือเป็นปีที่หลำย

ประเทศ เช่น เอกวำดอร์ เวียดนำม อินโดนีเซีย ฯลฯ ผลติกุ้งได้เพิ่มมำกขึน้ อินเดียคร่ึงปีแรกผลผลติทะลกัออกมำมำก เป็น

สำเหตุส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรำคำสินค้ำกุ้ งในประเทศ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกุ้ งไทยในตลำดโลก 

สว่นข้อมลูกำรสง่ออกกุ้ งเดือน ม.ค. – ต.ค. ปี 2561 ปริมำณ 143,129 ตนั มลูคำ่ 45,545 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำ

เดียวกนัของปี 2560 ที่สง่ออกปริมำณ 167,418 ตนั มลูคำ่ 56,105 ล้ำนบำท ลดลงทัง้ปริมำณ และมลูคำ่ ท่ี ร้อยละ 14.51 

และ ร้อยละ 18.82 ตำมล ำดบั อยำ่งไรก็ตำมผู้ เลีย้งกุ้ งมองหำช่องทำงเลอืกใหมท่ี่สำมำรถทดแทนกำรเลีย้งกุ้งขำว ท ำให้กุ้ ง

กลุำด ำกลบัมำมีบทบำทมำกขึน้ ไมว่่ำจะเป็นเร่ืองของรำคำที่สงูกวำ่กุ้งขำว จึงท ำให้พืน้ที่กำรเลีย้งกุ้ งกุลำด ำเพิ่มขึน้ 30% 

(คิดจำกข้อมูลกำรปล่อยลกูพนัธุ์กุ้ งกุลำด ำเดือนกรกฎำคม-กันยำยน ปี 2561) และยงัคงเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้

ภำพรวมอตุสำหกรรมกุ้งโดยรวมปรับตวัดีขึน้ 

 

แนวโน้มอุตสำหกรรมกุ้ง ปี 2562 

 

อตุสำหกรรมกุ้ งไทยในปี 62 ยงัมีโอกำสที่อุตสำหกรรมกุ้ งไทยจะพลิกฟืน้กลบัมำได้ โดยเฉพำะจำกผลกระทบ

จำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กบัจีน สง่ผลให้ประเทศจีนย้ำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศมำกขึน้ ไทยเป็นประเทศ

แรกๆ ที่จีนให้ควำมสนใจ เพรำะระบบต่ำงๆ มีควำมพร้อม และเอือ้อ ำนวยต่อกำรลงทุนอย่ำงไรก็ตำมอุตสำหกรรมกุ้ ง

จะต้องมีกำรปรับตวั ภำคเกษตรกรผู้ เลีย้งต้องเน้นเลีย้งกุ้ งคณุภำพแทนตัง้เป้ำปริมำณผลผลิต เลีย้งไซส์ใหญ่เพื่อท ำรำคำ 

เพรำะเรำไมส่ำมำรถแขง่ขนัเร่ืองต้นทนุกบักุ้งไซส์เลก็ของประเทศคูแ่ขง่ได้ ด้วยศกัยภำพของลกูกุ้งที่มีคณุภำพดีที่สดุในโลก 

จำกสำยพนัธุ์ที่โตเร็ว แข็งแรง ปลอดโรค ท ำให้ประเทศไทยมีศกัยภำพสงูที่จะผลติกุ้ งไซส์ใหญ่ 

นอกจำกนี ้ต้องไม่ใช้ยำปฏิชีวนะหรือสำรเคมีต้องห้ำมในกำรเลีย้งเป็นอนัขำด เพรำะนี่คือจุดแข็งของกุ้ งไทยที่

เหนือกวำ่ประเทศคูแ่ขง่ และเป็นท่ียอมรับจำกผู้น ำเข้ำและผู้บริโภค ที่ผำ่นมำสนิค้ำกุ้งไทยไมเ่คยถกูตรวจพบและถกูตีกลบั

จำกปัญหำเหลำ่นี ้เรำต้องมุง่เน้นท ำตลำดสนิค้ำระดบัสงู ที่ส ำคญัภำครัฐต้องมำช่วยท ำประชำสมัพนัธ์เชิงรุกอยำ่งตอ่เนื่อง 

ให้ชำวโลกรับรู้ถึงภำพลักษณ์ที่ดีของกุ้ งไทย “กุ้ งไทยดีที่สุดในโลก” ที่มีคุณภำพระดับพรีเมี่ยม รวมถึงกำรให้โอกำส

เกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งรำยย่อยเข้ำถึงแหลง่ทนุ กำรเสริมสภำพคล่องให้กบัภำคกำรผลิต ภำคกำรส่งออก และสว่นเก่ียวข้อง

ตำ่งๆ เป็นต้น 



 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมปลำ ปี 2561 

 สถำนกำรณ์กำรกำรเลีย้งปลำยงัคงทรงตวัอยำ่งไรก็ตำม ปลำเนือ้เร่ิมขำดตลำด เกษตรกรผู้ เลีย้งปลำจึงมีกำร

ควบคมุกำรเลีย้งให้สอดคล้องกบัตลำดปลำ โดยกำรจดัระบบกำรเลีย้ง เพื่อให้สำมำรถขำยออกสูต่ลำดให้ได้รำคำและ

จ ำนวนตำมควำมต้องกำรของตลำด  

 สถำนกำรณ์ในปี 2561 ปรับตวัลดลงเลก็น้อยหำกเปรียบเทยีบกบัปี 2560 สำเหตเุกิดจำกรับผลกระทบจำกเร่ือง

ของคณุภำพน ำ้ และฝนตกหนกัท ำให้น ำ้ในแหลง่เลีย้งไหลแรง มปีลำตำยและเกิดโรคจำกสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง กำร

ท ำตลำดของบริษัทยงัคงเน้นกลุม่ลกูค้ำเดิม รักษำมำตรฐำนคณุภำพ และกำรบริกำรลกูค้ำตลอดกำรเลีย้งโดยให้เจ้ำหน้ำที่

ฝ่ำยขำยชว่ยเป็นท่ีปรึกษำ มุง่ท ำตลำดร่วมกบัลกูค้ำเดิม และขยำยฐำนลกูค้ำใหม ่

 

แนวโน้มอุตสำหกรรมปลำ ปี 2562 

 กำรเลีย้งปลำยงัคงทรงตวั เนื่องจำกปัจจยัหลกั กำรแขง่ขนัคอ่นข้ำงสงูประกอบกบัด้ำนปัจจยัธรรมชำติ ไมว่ำ่จะ

เป็นภำวะภยัแล้งหรือน ำ้ทว่ม จะเป็นตวัแปลส ำคญัซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำรเลีย้ง และปริมำณกำรใช้อำหำร

โดยรวม  

               บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรก ำหนดแนวทำงกำรท ำตลำดเพื่อรักษำและเพิ่มสว่นแบง่ทำงกำรตลำดโดยกำรรักษำ

มำตรฐำนของสนิค้ำให้ตรงตอ่ควำมต้องกำรและเหมำะสมตอ่กำรเพรำะเลีย้งของเกษตรในแตล่ะพืน้ท่ีและกำรให้

ค ำปรึกษำและช่วยเหลอืเกษตรกรในด้ำนวิชำกรเพื่อกำรเพำะเลีย้งและสนบัสนนุในกำรหำแหลง่กำรระบำยปลำเนือ้เพื่อ

ช่วยให้เกษตรกรสำมำรถพยงุรำคำปลำไมใ่ห้ตกต ่ำจนสง่ผลกระทบตอ่ภำวะกำรเลีย้งปลำ ซึง่บริษัทฯ จะสร้ำงยอดขำยเพิ่ม

จึงต้องเพิม่ศกัยภำพกำรแขง่ขนัให้กบัลกูค้ำเดิม และลกูค้ำใหมใ่ห้สำมำรถแขง่ขนัในตลำดได้ 


