
บริษัท พพี ีไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่2 ปี 2562 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรายไดร้วม 515.27 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดห้ลกัจากธุรกิจอาหารสตัวน์  า้และธุรกิจพลงังานไฟฟ้า และรายไดอ้ื่นๆ เท่ากบั 510.31 
ลา้นบาท และ 4.96 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.04 และรอ้ยละ 0.96 ของรายไดร้วม 
ตามล าดบั บริษัทและบริษัทย่อย มีรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 5.53 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดย
ธุรกิจหลกัมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 0.66 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั 

 โดยไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 111.32  ลา้นบาท ซึง่ขาดทนุเพ่ิมขึน้ 
รอ้ยละ 12,000.00 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนสาเหตหุลกัเกิดจากมีการเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่าย
ในการบริหาร และคา่เผ่ือดอ้ยคา่เงินจ่ายลว่งหนา้  

งบการเงนิรวม  ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
 (หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2562 ปี 2561 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย 510.31 513.71 (3.40) -0.66% 
รายไดอ่ื้นๆ                4.96 31.71  (26.75) -84.36% 
 รวมรายได ้ 515.27  545.42  (30.15) -5.53% 
 ตน้ทุนขาย  426.65  439.84  (13.19) -3.00% 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  166.46  73.99  92.47 124.98% 
 รวมค่าใชจ่้าย  593.11 513.83 79.28 15.43% 
 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (77.84) 31.59 (109.43) -346.41% 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  - - - -  
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (34.17) (29.16) 5.01 17.18% 
 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (112.01) 2.43 (114.44) -4,709.47% 
 รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 0.69 (3.35) 4.04 120.60% 
 ขาดทุนส าหรับงวด  (111.32) (0.92) (110.40) -12,000.00% 

 

 

 

 



ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 

1.1 รำยได ้
ธุรกจิจ ำหน่ำยอำหำรสัตว ์

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสตัวน์  า้เท่ากบั 447.69 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 
2.08 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรบัอตุสาหกรรมการเลีย้งกุง้ บรษัิทฯ สามารถท าการตลาดเชิงรุก ประกอบกบัสถานการณร์าคากุง้ขาวตกต ่า
ในช่วงก่อน กลบัเขา้สูภ่าวะปกติ โดยคาดว่าราคากุง้ขาวจะขยบัขึน้อีกเล็กนอ้ย ไม่เกิน 5 บาทต่อกิโลกรมั จึงท าใหร้ายได้
จากการขายอาหารกุง้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.18 เมื่อเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัอตุสาหกรรมการเลีย้งปลา เนื่องจากเกิดพายฤุดรูอ้นในบางพืน้ที่ สง่ผลใหป้ลาป่วยตายไดง้่าย ประกอบ
กบัภยัแลง้ในบางพืน้ท่ีขาดน า้ ท าใหส้ถานการณข์องการเลีย้งปลานิลปรบัตวัลดลง สว่นการเลีย้งปลาดกุคาดวา่จะเพิ่มขึน้ 
แต่ตอ้งรอสถานการณแ์ละสิ่งแวดลอ้มที่คาดวา่จะดีขึน้ ท าใหร้ายไดจ้ากการขายอาหารปลาลดลงรอ้ยละ 5.50 เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 
ธุรกิจรับจ้ำงผลิต 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2562 อตุสาหกรรมรบัจา้งผลติอาหารสตัวเ์ลีย้ง มีรายไดจ้ านวน 42.22 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

27.44 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนักบัปีก่อน ซึง่เกิดจากลกูคา้มคี  าสั่งจา้งผลติลดนอ้ยลง 
 
ธุรกจิพลังงำนไฟฟ้ำ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า พลงังานความรอ้นใตพิ้ภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมี
รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ในไตรมาส 2 ปี 2562 มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 
20.40 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 20.78 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า
ทัง้หมดท่ีสามารถจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยจ์ านวน 15 แห่ง   

 

1.2 ต้นทุนขำย 
ตน้ทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากตน้ทุนในการซือ้สินคา้ส าเร็จรูปมาจ าหน่าย โดยในไตรมาส 2 ปี 

2562 บริษัทมีตน้ทนุขายเท่ากบั 426.65 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.00 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่ง
ตน้ทนุขายลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายไดจ้ากการขาย  
 
1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 83.66 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.25 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั  73.87 ลา้นบาท 
 

 

 



1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 166.46 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 92.47 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 124.98 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยคา่ใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ ส่วนใหญ่เกิด
จากบริษัทมีคา่เผ่ือดอ้ยคา่เงินจ่ายลว่งหนา้โครงการริเวอรไ์ซด ์และผลขาดทนุจากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์
 
1.5 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 111.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็น -0.1977 
บาทตอ่หุน้ 
 
ฐำนะกำรเงนิ     
 

2.1 สินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม จ านวน  3,068.38 ลา้นบาท โดย

ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน  271.50 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.13 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลกูหนี้
การคา้และลกูหนีอ้ื่น เน่ืองจากบริษัทฯ บริหารลกูหนีด้ีขึน้ และเงินจ่ายลว่งหนา้ท่ีรบัรูด้อ้ยคา่ทัง้จ านวน 

 

2.2 หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ านวน 2,435.38 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน  91.49  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.62 ซึง่เกิดจากการด าเนินงานปกติของกิจการ 
สดัส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 3.85 เท่า 
และ 3.11 เท่า ตามล าดบั 
 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุน้ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 633.00 ลา้นบาท  โดยลดลง

จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน  180.01  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.14  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลการ
ด าเนินส าหรบังวดหกเดือนท่ีมีผลขาดทนุจ านวน 161.84 ลา้นบาท ขาดทนุจากแปลงค่างบการเงิน จ านวน 15.62 
ลา้นบาท และขาดทนุจากการวดัมลูคา่ในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายจ านวน 2.55 ลา้นบาท  

 

สภำพคล่อง 
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 

2.39 ลา้นบาท กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการลงทนุจ านวน 97.15 ลา้นบาท กระแสเงินสดท่ีใชไ้ปในกิจกรรม
จดัหาเงินจ านวน 114.07 ลา้นบาท และมีผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 15.84 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทมี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 3.47 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ 
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจ านวน 7.23 ลา้นบาท  

 



แนวโน้มอุตสำหกรรมปี 2562 
 

สถำนกำรณอุ์ตสำหกรรมกุ้งในไตรมำส 2 ปี 2562 
 

การส่งออกกุ้งไทย ในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) 2562 มูลค่า 325 ลา้นเหรียญสหรฐั ติดลบ 13.2% จาก
ปัญหาอตัราแลกเปลี่ยนแข็งค่า ท าใหผู้ส้ง่ออกกุง้ไทยไม่สามารถแข่งขนักบักุง้ที่ผลิตจากอินเดียได ้เห็นไดช้ัดว่าผูส้ง่ออก
รายใหญ่ ๆ ที่เขา้ร่วมงานแสดงสินค้าบอสตัน ซีฟู้ด โชว์ 2019 (Boston Seafood Show 2019) ที่จัดที่เมืองบอสตัน 
สหรฐัอเมริกา เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไม่ไดค้  าสั่งซือ้เลย ส่งผลใหร้าคากุง้ในประเทศช่วงเดือนเมษายนปรบัตวั
ลดลง ท าใหค้าดการณ์ว่าปีนีย้อดส่งออกกุ้งมีโอกาสที่จะหดตัวต่อเนื่อง จากปีก่อนที่มูลค่าส่งออกติดลบถึง 2 1% ซึ่ง
ปัจจบุนัอินเดียกา้วขึน้มาเป็นผูส้ง่ออกกุง้เบอร ์1 แทน มีปรมิาณยอดสง่ออก 6 แสนตนัตอ่ปี ส่วนไทยยอดสง่ออกเหลอือยู ่
2 แสนตนัเทา่นัน้ 
ภาวะฝนแลง้ยาวนานเป็นปัจจยัรอง กอปรกับเกษตรกรกงัวลราคากุง้ขาวจะตกต ่าเหมือนปีที่ผ่านมาในช่วงปลายเดือน
เมษายน-พฤษภาคม เพราะกุง้ขาวทั่วโลกผลผลติมีมาก โดยเฉพาะจากอินเดียและเอกวาดอร ์จึงลดปรมิาณการเลีย้งลงใน
ปีนี ้เพราะกลวัสถานการณซ์ า้รอย เช่นเดียวกบักุง้กุลาด าที่ช่วงนีท้ั่วโลกลดปรมิาณการเลีย้งลง ท าใหส้ถานการณร์าคาดี
ขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีที่ผ่านมา คาดว่าปีนีก้ารผลิตกุง้ขาวของไทย ประมาณ 2.5-3 แสนตนั จากปีก่อนที่ผลิตได ้
2.9 แสนตนั” 

 
สถำนกำรณอุ์ตสำหกรรมปลำในไตรมำส 2 ปี 2562 
  

สถำนกำรณป์ลำนิล  เม.ย.62 ผลผลติปลานิลเบือ้งตน้ 12,744 ตนั ลดลง 22.7% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกบัเดือน
เดียวกันปีก่อนผลผลิตลดลง 25.0% (กลุ่มวิจัยและวิเคราะหส์ถิติการประมง) ม.ค.-เม.ย.62 ผลผลิตปลานิลเบือ้งตน้ 
70,092 ตนั ลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส าหรบัเดือน พ.ค. 62 คาดว่าปริมาณผลผลิตปลานิลลดลง 
4.9% เนื่องจากเกิดพายฤุดรูอ้นในบางพืน้ท่ี สง่ผลใหป้ลาป่วยตายไดง้่ายกวา่ปกติ (กลุม่วิจยัและวิเคราะหส์ถิติการประมง) 
 

สถำนกำรณก์ำรปลำดุก เนือ้ทีเ่ลีย้งปลาดกุ ปี 2562 คาดวา่เพิ่มขึน้ เนื่องจากสถานการณท์างดา้นราคาเริม่ปรบัตวัสงูขึน้
กลา่วคือขนาด 2-4 ตวัตอ่กิโลกรมั จากราคาเฉลี่ยกิโลกรมัละ 39.09 บาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็นราคาเฉลีย่กิโลกรมั
ละ 44.05 บาท ในไตรมาสที ่1 ปี 2562 และปรบัเพิ่มขึน้ในเดือนเมษายน 2562 เป็นราคาเฉลีย่กิโลกรมัละ 47.00 บาท จึง
จงูใจใหเ้กษตรกรขยายพืน้ที่เลีย้งเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะเกษตรกรรายเก่ากลบัมาเลีย้งอีก ประกอบกบัหน่วยงานภาครฐัมีการ
สง่เสริมใหเ้ลีย้งปลาดกุในหลายพืน้ท่ี เพื่อเพิ่มรายไดใ้หเ้กษตรกร และเพื่อบริโภคภายในจงัหวดั เนื่องจากปลาดกุเป็นปลา
ที่ไม่ตอ้งการน า้ในการเลีย้งมากเหมือนการเลีย้งสตัวน์  า้ชนิดอื่น เกษตรกรสามารถเลีย้งไดท้ัง้ในบ่อปนูและบ่อขนาดเล็ก 
รวมทัง้เป็นปลาที่ตา้นทานโรคและทนต่อสภาพแวดลอ้มไดด้ี  และบางพืน้ที่สง่เสรมิการแปรรูปเป็นปลาดุกเสน้ ปลาดกุรา้ 
เป็นตน้ จึงจงูใจใหเ้กษตรกรกลบัมาเลีย้งเพิ่มขึน้ส  าหรบัผลผลติตอ่ไรปี่ 2562 ยงัคงเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี2561จากการเพิ่ม
รอบการเลีย้งและเพิ่มอตัราการปลอ่ยลกูปลารวมทัง้เกษตรกรมีการจดัการบอ่ที่ดี ลดการสะสมของโรค ลดตน้ทนุคา่อาหาร 
ภาครฐัใหก้ารถ่ายทอดความรูแ้นะน าวิธีการเลีย้ง ทา้ใหป้ลามีอตัราการรอดและการเจริญเติบโตดี สง่ผลใหป้ริมาณการ
ผลติเพิ่มขึน้ดว้ย 
 

การพัฒนาระบบการเลีย้งใหเ้หมาะสมกับพืน้ที่  ส่วนผลผลิตประมงน า้จืด เช่น ปลานิล และปลาดุก เพิ่มขึน้ 
เนื่องจากเกษตรกรขยายพืน้ท่ีเพาะเลีย้ง เพิ่มรอบการเลีย้ง มีการจดัการบอ่ที่ดี ประกอบกบัภาครฐัสง่เสรมิการเลีย้งปลานิล
และปลาดกุในหลายพืน้ท่ี 

 


