
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 3 ปี 2562 (แก้ไข) 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 
607.96 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดห้ลกัจากธุรกิจอาหารสตัวน์ า้และธุรกิจพลงังานไฟฟ้า และรายไดอ้ื่นๆ เท่ากับ 
556.69 ลา้นบาท และ 51.27 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 91.57 และรอ้ยละ 8.43 ของรายไดร้วม 
ตามล าดบั บริษัทและบริษัทย่อย มีรายไดร้วมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.95 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
โดยธุรกิจหลกัมีรายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 2.49 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน 

 โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนสทุธิรวม 641.09  ลา้นบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 1,092.73 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนสาเหตหุลักเกิดจากผลขาดทุนจากการจ าหน่าย
เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์ 

งบการเงินรวม  ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
 (หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2562 ปี 2561 

เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย 556.69 543.19 13.50 2.49% 
รายไดอ้ื่นๆ  51.27 4.76  46.51 977.10% 
 รวมรายได ้ 607.96  547.95  60.01 10.95% 
 ตน้ทุนขาย  453.83  468.59  (14.76) -3.15% 
 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร  91.97  93.27  (1.30) -1.39% 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 760.82 - 760.82 100% 
 รวมค่าใชจ้่าย  1,306.62 561.86 744.76 132.55% 
 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษเีงินได ้ (698.66) (13.91) (684.75) -4,922.72% 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  - - - -  
 ค่าใชจ้่ายทางการเงิน  32.93 34.07 (1.14) -3.35% 
 ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (731.59) (47.98) (683.61) -1,424.78% 
 ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ (90.50) 5.77 (96.27) -1,668.46% 
 ขาดทุนส าหรับงวด  (641.09) (53.75) (587.34) -1,092.73% 

 

 

 



ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตว ์
ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตวน์ า้เท่ากับ 495.81 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 

2.48 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
ส าหรบัอุตสาหกรรมการเลีย้งกุง้ โดยทั่วไปไม่ค่อยแตกต่างกับไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงท าการตลาดเชิงรุก 

และใหค้วามส าคัญกับคุณภาพอาหารเป็นหลัก จึงท าให้บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอาหารกุ้งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.82 เมื่อ
เทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ส าหรับอุตสาหกรรมการเลีย้งปลา เนื่องจากในปี 2562 ประสบกับภยัแลง้ท าให้ในบางพืน้ที่ขาดน า้ ท าใหผ้ลผลิต
ปลาในภาพรวมลดลงรอ้ยละ 6.6 ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายอาหารปลาของบริษัทฯ ลดลงรอ้ยละ 3.15 เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน  

 

ธุรกิจรับจ้ำงผลิต 
ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 อุตสาหกรรมรบัจา้งผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้ง มีรายไดจ้ านวน 45.25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

รอ้ยละ 20.59 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งเกิดจากลูกคา้มีค าสั่งจา้งผลิตเพิ่มมากขึน้ 
 

ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานความรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมี

รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบรษิัทย่อย ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 15.55 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 28.67 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีบางโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ปรบัปรุง ซึง่ปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าทัง้หมดที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยจ์ านวน 15 แห่ง   

 

1.2 รำยได้อ่ืน 
รายไดอ้ื่นในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 51.27 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 46.51 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

977.10  เนื่องจากในงวดนีท้างบริษัทไดโ้อนกลับรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอรไ์ซด ์
จ านวน 47.10 ลา้นบาท 

 

1.3 ต้นทุนขำย 
ตน้ทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากตน้ทุนในการซือ้สินคา้ส  าเร็จรูปมาจ าหน่าย โดยในไตรมาส 3 ปี 

2562 บริษัทมีตน้ทุนขายเท่ากับ 453.83 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.15 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เกิด
จากราคาวตัถุดิบในต่างประเทศมีการปรบัราคาลดลงจากปีก่อน และมีการจดัการตน้ทุนไดดี้ขึน้ 
 

1.4 ก ำไรข้ันต้น 
ก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 102.86 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.88 เม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั  74.60 ลา้นบาท 
 

 



1.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 91.97 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1.30 ลา้น
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.39 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้น เกิดจากการ
ด าเนินงานตามปกติของบริษัท 

 

1.6 ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์  

หลกัทรพัยด์งักล่าวเริ่มแรกแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ รบัรูผ้ลต่างของมูลค่ายุติธรรม

และราคาทุนในก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการตีราคาหลักทรัพย์ผ่านงบก าไรขาดทุน ต่อมาบริษัทไดท้ าการจัด

ประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ซึ่ง ณ วนัที่จดัประเภทรายการดงักล่าว มลูค่ายุติธรรมมีมลูค่าสงูกว่าราคาทุนของ

หลกัทรพัยค่์อนขา้งมาก โดยรบัรูผ้ลต่างเป็นก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการตีราคาหลกัทรพัยด์งักล่าวในส่วนของผู ้

ถือหุน้โดยตรงผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ซึ่งผลขาดทุนจากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์จ านวน 760.82 ลา้นบาท 

เกิดจากมูลค่ายุติธรรมของหลักทรพัยมี์มลูค่าลดลง จากวันที่จัดประเภทรายการซึ่งมลูค่ายุติธรรมมีมลูค่าสูงกว่า

ราคาทุนของหลกัทรพัยค่์อนขา้งมาก  

1.7 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   
ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 641.09 ลา้นบาท หรือขาดทุนต่อหุน้ 

จ านวน 0.95 บาทต่อหุน้ 
 

ฐำนะกำรเงิน     
 

2.1 สินทรัพย ์
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพยร์วม จ านวน  2,851.98 ลา้นบาท โดย

ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน  487.89 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.61 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากใน
ระหว่างงวดบริษัทมีการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรพัยใ์นจ านวนมาก 

 

2.2 หน้ีสิน 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ านวน 2,085.63 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน  441.24  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.46  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายช าระหนีท้ี่ถึง
ก าหนดช าระ เช่น เงินกูยื้มระยะสัน้  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน และหุน้กู ้เป็นตน้ 
 

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 766.36 ลา้นบาท  โดยลดลงจาก 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน  46.65  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.74  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลการด าเนินส  าหรับ
งวดเกา้เดือนทีมี่ผลขาดทุนจ านวน 802.92 ลา้นบาท ขาดทุนจากแปลงค่างบการเงิน จ านวน 18.45 ลา้นบาท ก าไรจาก
การวดัมลูค่าในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายจ านวน 526.17 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการเพิ่มทุนจ านวน 248.55 ลา้นบาท 

 



สภำพคล่อง 
ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธทิี่ไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 

5.69 ลา้นบาท กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการลงทนุจ านวน 223.55 ลา้นบาท กระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรม
จดัหาเงินจ านวน 253.53 ลา้นบาท และมีผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 51.38 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีเงนิ
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 27.08 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วันที่  30 กันยายน 2562 บริษัทฯ 
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจ านวน 38.18 ลา้นบาท 

 
 

แนวโน้มอุตสำหกรรม 
 

สถำนกำรณอ์ุตสำหกรรมกุ้งในไตรมำส 4 ปี 2562 

แนวโนม้ในไตรมาส 4 ปี2562 และปี 2563 หลายประเทศเลีย้งกุง้ที่ยงัขยายพืน้ที่เลีย้งไดอ้ยู่ ยงัคงมีการ
ขยายพืน้ทีเลีย้งกุง้ เช่น อินเดีย พรอ้มกับการเลีย้งสัตวน์ า้หลายชนิดเพิ่มขึน้ รวมทั้งพยายามเลีย้งกุง้กุลาด าเพื่อ
ส่งออกในสดัสว่นที่สงูขึน้ เนื่องจากตลาดโลกยงัมีความตอ้งการบรโิภคกุง้กุลาด าอยูม่าก และหลีกเลี่ยงการแข่งขนั
ดา้นปริมาณและราคาในกุง้ขาวที่รุนแรงขึน้ ประเทศที่ไม่สามารถขยายพืน้ที่เลีย้งไดก็้หนัมาเลีย้งกุง้ในเชิงคณุภาพ
กัน (ปลอดยา-ปลอดสารเคมี) มีการรบัรองเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึน้ เพื่อเข้าสู่ตลาดผูบ้ริโภคที่ใหค้วามส าคัญต่อ
คณุภาพและมาตรฐานอาหารปลอดภยั ตลาดกุง้ทั่วโลกมีการแตกส่วนผลิตภณัฑอ์อกไปมากมายเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะผูบ้ริโภคในประเทศจีน ซึงกา้วมาเป็นผูน้ าเขา้กุง้รายใหญ่ที่สดุของโลก หน่ึง
ในสามของกลุ่ม BIG's 3 (สหรฐั อีย ูและจีน) 

 
สถำนกำรณอ์ุตสำหกรรมปลำในไตรมำส 4 ปี 2562 

แนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2563 กรมประมงได้จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart 
Farmer เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด ในการประกอบอาชีพการเลีย้ง
ปลานิล โดยใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาช่วย เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุนการเลีย้ง ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเป็นทัง้ผูเ้ลีย้ง 
ผูแ้ปรรูป และจดัจ าหน่ายผลผลิต รวมทัง้การวางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด เพื่อลด
ปัญหาราคาตกต ่า นอกจากนีภ้าครฐัมีแนวนโยบายการบริหารจดัการผลผลติสินคา้เกษตรใหส้มดลุของตลาด โดย
ผ่านช่องทางโครงการตลาดประชารฐั มีการบูรณาการระหว่างภาครฐั เอกชน และกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบประชา
รฐั เพื่อพฒันาตลาดใหม่และขยายพืน้ที่ตลาดใหเ้กษตรกรมีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต  

บริษัทมีแผนการพัฒนาการเพาะเลีย้งปลานิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการพฒันาเทคโนโลยี
การเพาะและปรับปรุงพนัธุ ์และพัฒนาเทคโนโลยีการเลีย้ง พัฒนาสายพันธุป์ลานิลทนโรคตามฤดกูาลและสาย
พนัธุป์ลานิลทนเค็ม พฒันาวคัซีนเพื่อป้องกันโรค สรา้งความเข็มแข็งใหแ้ก่เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ปลานิล โดยการ
พฒันาระบบสารสนเทศฐานขอ้มลูการเพาะเลีย้งปลานิล ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้ถึงขอ้มูลความรูข้อ้มลูดา้นการ
เพาะเลีย้งปลานิล และผูบ้ริโภคเข้าถึงข้อมูลแหล่งผลิต โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-learning, Application) 
และสนบัสนุนการรวมกลุ่มและสรา้งเครือข่ายผูผ้ลิตสินคา้ปลานิล ส่งเสริมภาพลักษณแ์ละการบริโภคสินคา้ปลา
นิลทัง้ในและต่างประเทศ พฒันาการแปรรูปเพิ่มมลูค่าสินคา้ปลานิล และส่งเสริมการตลาดสินคา้ปลานิล 
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