
บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2562 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 512.08 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้หลกัจากธุรกิจอาหารสตัว์น า้และธุรกิจพลงังานไฟฟา้ และรายได้อื่นๆ เทา่กบั 462.78 ล้านบาท และ 
49.34 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 90.37 และร้อยละ 9.63 ของรายได้รวมตามล าดบั บริษัทฯและบริษัท
ยอ่ย มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.23 เมื่อเปรียบเทยีบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยธุรกิจหลกัมีรายได้เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 23.08 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนั 

โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 50.52  ล้านบาท ซึ่งขาดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 146.68 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลกัเกิดจากมีการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
รวมถึงต้นทนุทางการเงิน  

งบการเงนิรวม  ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
 (หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2562 ปี 2561 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

 รายไดจ้ากการขาย              512.08              416.05  96.03 23.08% 

รายไดอ่ื้นๆ                17.88                21.11  (3.23) -15.30% 
 รวมรายได ้             529.96              437.16  92.80 21.23% 
 ตน้ทุนขาย              433.44              355.14  78.30 22.05% 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร              101.51                71.91  29.60 41.16% 
 รวมค่าใชจ่้าย  534.95 427.05 107.90 25.27% 
 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใขจ่้ายภาษีเงินได ้ (4.99) 10.11 (15.10) -149.36% 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  0.00 0.00 0.00   
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  33.83 28.93 4.89 16.90% 
 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (38.81) (18.82) (19.99) 106.22% 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (11.71) (1.66) (10.05) 605.42% 
 ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  (50.52) (20.48) (30.04) 146.68% 
 ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  0.00 0.00 0.00   
 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  (50.52) (20.48) (30.04) 146.68% 
 ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั  (0.09) (0.04) (0.05) 125.00% 
 ก าไร(ขาดทุน)ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

(0.09) (0.04) (0.05) 125.00% 

 



 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์น ำ้ 
ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจ าหนา่ยอาหารสตัว์น า้เทา่กบั 422.76 ล้านบาท เพิม่ขึน้ ร้อยละ 18.58

เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้ง เนื่องจากภาวะกุ้งขาวแปรผนัไปตามสภาวะกุ้งโลก ทางบริษัทฯ จึงได้ก าหนดทิศ

ทางการท าตลาดอาหารกุ้งไว้ 3 สายพนัธุ์ ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกลุาด า และกุ้งก้ามกราม อีกทัง้บริษัทฯ สามารถท าการตลาด
เชิงรุก และได้เปรียบคูแ่ขง่ขนั จงึท าให้รายได้จากการขายอาหารกุ้งเพิม่ขึน้ร้อยละ 38.96 เมื่อเทยีบกบั ไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน   

ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งปลา สถานการณ์ของการเลีย้งปลานิลจะลดลงเลก็น้อย เนื่องจากปลานิลล้นตลาด 
สว่นการเลีย้งปลาดกุคาดวา่จะเพ่ิมขึน้ เพราะสถานการณ์ด้านราคาเร่ิมปรับตวัสงูขึน้ จงึเกิดแรงจงูใจให้เกษตรกรขยาย
พืน้ท่ีเลีย้งเพิม่ขึน้ ประกอบกบัหนว่ยงานภาครัฐมีการสง่เสริมให้เลีย้งปลาดกุภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จงึท าให้
รายได้จากการขายอาหารปลาเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.47 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

ส าหรับการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้ง รายเติบโตเพิม่ขึน้ประมาณ 5.77% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ พลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายได้จากการ

จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากบริษัทยอ่ย ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีรายได้จากการขายไฟฟา้จ านวน 27.12 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 5.30 ของรายได้รวมของทัง้บริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงไฟฟา้ทัง้หมดที่สามารถจา่ยไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์

จ านวน 15 แหง่   

1.2 ต้นทุนขำย 

ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากต้นทนุในการซือ้สนิค้าส าเร็จรูปมาจ าหนา่ย โดยในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมี
ต้นทนุขายเทา่กบั 433.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.05 เมือ่เทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากยอดขาย
เพิ่มขึน้ ทัง้นีต้้นทนุขายตอ่ยอดขายปรับตวัลดลงร้อยละ 0.72  

1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 1 ปี 2562 เทา่กบั 78.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.11 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่
มีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั  60.91 ล้านบาท 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 101.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.16 เมื่อเทียบกับ ไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อนโดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้นัน้สว่นใหญ่เกิดจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาเพื่อพฒันาธุรกิจและมี
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 



1.5 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 50.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น -0.09 บาทตอ่หุ้น    

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จ านวน  3,218.47 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 จ านวน 121.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.64 ซึง่เกิดจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น และสนิค้าคงเหลอื 

ซึง่การลดลงดงักลา่วเกิดขึน้เนื่องจากบริษัทฯ บริหารลกูหนีแ้ละสนิค้าคงเหลอืดีขึน้ 

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม จ านวน 2,421.72 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน  105.15  ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 4.16 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ซึง่เกิดจากการด าเนินการปกติของกิจการ 

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 3.04 เทา่ และ 3.11 

เทา่ ตามล าดบั 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 796.75 ล้านบาท  โดยลดลงจ านวน  16.26  

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.99  จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลขาดทนุของไตรมาส 1 ปี 2562 

สภำพคล่อง 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีระแสเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 13.89 ล้าน

บาท กระแสเงินสดได้รับจากกิจกรรมการลงทนุจ านวน 1.38 ล้านบาท และกระแสเงินสดทีใ่ช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน

จ านวน 28.48 ล้านบาท  ท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 5.49 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2562 บริษัทฯ มเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวดจ านวน 18.78 ล้านบาท            

 
 
 
 
 
 
 
 



แนวโน้มอุตสำหกรรมปี 2562 
สถำนกำรณ์อุสำหกรรมกุ้งในไตรมำส 1 ปี 2562 

 
ไตรมาส 1 จนถึงกลางเดอืนเมษายน 2019 ทา่มกลางราคากุ้งโลกที่ยงัตกต ่าตอ่เนื่องมาตลอดเป็นปี สง่ผลให้ปริมาณลกูกุ้ง
ขาวในไตรมาส 1 ลดลง และยังมีข่าวการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ งในประเทศเวียดนาม อินเดีย เอกวาดอร์ อินโดนีเซีย 
เป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ทัง้เพิ่มงบประมาณ และใช้เทคโนโลยีนวตักรรมใหม่ๆ จากกลุม่ธุรกิจและภาครัฐของเขา
เอง และจากกลุ่มบริษัทคู่ค้าน าเข้ากุ้ งในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น จีน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้
น าเข้ากุ้ ง เพื่อให้แหล่งน าเข้ากุ้ งของตนได้พัฒนาด้านคุณภาพที่ดีขึน้ ลดสารตกค้าง ลดสารเคมีที่เป็นอันตราย ลด
แบคทีเรียปนเปือ้น เพื่อสขุอนามยัที่ดี มีปริมาณกุ้งพอตอบสนองความต้องการ และสนบัสนนุให้การรับรองมาตรฐานมาก
ขึน้ รวมถึงมาตรฐานเป็นกลุม่ส าหรับเกษตรกรรายย่อย และท าโครงการช่วยเหลือเป็นระยะยาว 3 ปี แต่อตุสาหกรรมกุ้ ง
ไทยที่ยังพัฒนากันแบบคงที่  โดยเฉพาะด้านพัฒนาตลาดส่งออกยังถือว่าปรับตัวน้อยกว่าประเทศคู่แข่ง  จึงท าให้
อสุาหกรรมกุ้งไทยไตรมาส 1 การเติบโตคงที่ 
 
เนือ่งจากปริมาณลกูกุ้งขาวในไตรมาส 1 ออกสูต่ลาดลดลง จึงท าให้คาดการได้ว่าปริมาณผลผลติและการใช้อาหารลดลง
ไปด้วย แปรผนัไปตามสภาวะราคาตลาดกุ้งโลก จากผลผลติของกุ้ งขาวและการเติบโตที่คงที่ท าให้ทางบริษัทฯ รุกตลาดกุ้ ง
ก้ามกรามในเขตพืน้ที่ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือเพิ่มมากขึน้ เพื่อยึดพืน้ที่ท าตลาดให้มากที่สดุ โดยเฉพาะทาง
บริษัทท าตลาดควบคู่ไปกบัสายพนัธุ์  “มาโคร 1” ถือวา่เป็นท่ีนิยมมากที่สดุในกลุม่ผู้ เลีย้งกุ้ งก้ามกรามของไทย จากความ
พร้อมทัง้ทางด้านอาหารคุณภาพ ลูกพันธุ์  และบริการหลงัการขายที่เป็นเลิศแล้วเราคาดการณ์ว่าในไตรมาส 2 เราจะ
เติบโตไมต่ ่ากวา่ 20% จากเปา้หมายที่วางไว้ ด้วยกลยทุธ์ทางการตลาด และฤดกูาลการเลีย้ง 
 
สถำนกำรณ์อุสำหกรรมปลำในไตรมำส 1 ปี 2562 

  
ไตรมาส 1 ปลานิล ปี 2562 ลดลงเลก็น้อย เนื่องจากบางจงัหวดัมีปัญหาปลานิลล้นตลาด ท าให้ราคาตกต ่าในช่วงปลายปี 
2561 มีสาเหตุจากเกษตรกรลงลูกปลาพร้อม ๆ กัน ส่งผลให้ปลาออกสู่ตลาดพร้อมกันปีนีเ้กษตรกรจึงขาดแรงจูงใจ 
ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ก าลงัอ่อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2562 
สง่ผลให้มีปริมาณฝนต ่ากว่าค่าปกติร้อยละ 10-20 และสภาพอากาศร้อนจดัรวมทัง้บางพืน้ที่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประสบภยัแล้ง มีปริมาณน า้น้อยตัง้แต่ปี 2561 เกษตรกรจึงอยู่ในช่วงเฝ้าระวงัภยัแล้ง โดยชะลอการเลีย้ง และบางราย
ปรับตวัโดยปลอ่ยลกูพนัธุ์ปลาน้อยกวา่ปกติ เพื่อปรับลดต้นทนุการเลีย้ง  
ปลาดกุ ปี 2562 คาดวา่เพิ่มขึน้ เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านราคาเร่ิมปรับตวัสงูขึน้ จึงจงูใจให้เกษตรกรขยายพืน้ท่ีเลีย้ง
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะเกษตรกรรายเก่ากลบัมาเลีย้งอีก ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมให้เลีย้งปลาดุกภายใต้
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยสง่เสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น า้รวมทัง้สนบัสนนุปัจจัยการผลิตเบือ้งต้นและ
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหลายพืน้ที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเพื่อ
บริโภคภายในจงัหวดั เนื่องจากปลาดกุเป็นปลาที่ไมต้่องการน า้ในการเลีย้งมากเหมือนการเลีย้งสตัว์น า้ชนิดอื่น เกษตรกร
สามารถเลีย้งได้ทัง้ในบ่อปนูและบอ่ขนาดเลก็ รวมทัง้เป็นปลาที่ต้านทานโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี และบางพืน้ท่ีสง่เสริม
การแปรรูปเป็นปลาดกุเส้นปลาดกุร้า เป็นต้นจึงจูงใจให้เกษตรกรกลบัมาเลีย้งเพิ่มขึน้ ส าหรับผลผลิตต่อไร่ ปี 2562 ยงัคง
เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบั ปี 2561 
 



ไตรมาส 2  ปลานิลในปี 2562 คาดวา่เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปี 2561 เนื่องจากเกษตรกรท าการอนบุาล ลกูพนัธุ์ปลา
ก่อนปลอ่ยลงบอ่เลีย้งเพื่อเพิ่มอตัราการรอด อกีทัง้หนว่ยงานภาครัฐมีโครงการสง่เสริมการเลีย้งปลานิล และเพิ่มทกัษะการ
เลีย้งให้กบัเกษตรกร จึงท าให้ปี 2562 ผลผลติตอ่ไร่เพิ่มขึน้ ผลผลติภาพรวมระดบัประเทศคาดวา่เพิ่มขึน้ 
ส าหรับปลาดกุจากการเพิม่รอบการเลีย้งและเพิ่มอตัราการปลอ่ยลกูปลา รวมทัง้เกษตรกรมกีารจดัการบอ่ที่ดี ลดการ
สะสมของโรคลดต้นทนุคา่อาหาร รวมทัง้ภาครัฐให้การถ่ายทอดความรู้ แนะนา่วธีิการเลีย้ง ท าให้ปลาเจริญเติบโตดี สง่ผล
ให้ปริมาณการผลติปี 2562 เพิ่มขึน้ด้วย (ที่มา : คณะกรรมการพฒันาคณุภาพข้อมลูด้านการเกษตร. มีนาคม 2562) 
 
 


