
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ใน ปี 2562 บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรำยไดร้วม 2,133.46
ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยได้หลักจำกธุรกิจอำหำรสัตวแ์ละธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ และรำยได้อ่ืนๆ จ ำนวน
2,119.42 ลำ้นบำท และ 14.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.34 และรอ้ยละ 0.66 ของ
รำยไดร้วม ตำมล ำดบั  บริษัทและบริษัทย่อย มีรำยไดร้วมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.47  โดยธุรกิจหลกัมีรำยไดเ้พิ่มขึน้
รอ้ยละ 2.84 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิรวม 1,460.59 ล้ำนบำท หรือ
ขำดทุนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,226.84 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สำเหตหุลกัเกิดจำกผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำและผลขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 

งบกำรเงนิรวม  ปี 2562 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)    เพิ่มขึน้ /
(ลดลง) 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,119.42 2,060.98 58.44 2.84% 
รำยไดอ้ื่นๆ  14.04 62.59  (48.55) -77.57% 

 รวมรำยได ้ 2,133.46  2,123.57  9.89 0.47% 

ตน้ทนุขำย  1,757.39  1,793.56  (36.17) -2.02% 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร  367.20 307.01  60.19 19.61% 
ขำดทนุจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยคำ่ 680.79 - 680.79 100% 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 771.94 - 771.94 100% 

 รวมค่ำใชจ้่ำย  3,577.32 2,100.57 1,476.75 70.30% 

 ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ (1,443.86) 23.00 (1,466.86) -6,377.65% 
 ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม  - - - -  
 ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงิน  125.47 125.96 (0.49) -0.39% 

 ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (1,569.33) (102.96) (1,466.37) -1,424.21% 
 ค่ำใชจ้ำ่ย(รำยได)้ภำษีเงินได ้ (108.74) 7.12 (115.86) -1,627.25% 

 ขำดทุนส ำหรับปี (1,460.59) (110.08) (1,350.51) -1,226.84% 

 

 



 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 

1. ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์
ในปี 2562 บริษัทมีรำยไดจ้ำกธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสตัวเ์ท่ำกบั 2,047.69 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 

3.20 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  
ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรเลีย้งกุ้ง โดยทั่วไปไม่ค่อยแตกต่ำงกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ บริษัทยังคงท ำ

กำรตลำดเชิงรุก และใหค้วำมส ำคัญกับคุณภำพอำหำรเป็นหลัก จึงท ำใหบ้ริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย
อำหำรกุง้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.66 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรเลีย้งปลำ เนื่องจำกในปี 2562 ประสบปัญหำภัยแลง้ท ำให้ในบำงพืน้ที่
ขำดน ำ้ ท ำใหป้ลำมีปริมำณในภำพรวมลดลง ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรปลำของบริษัทฯ ลดลง
รอ้ยละ 1.73 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

ส ำหรบัอตุสำหกรรมอำหำรสตัวเ์ลีย้ง รำยไดส้่วนใหญ่มำจำกกำรรบัจำ้งผลิตจำกลูกคำ้ โดยทั่วไป
ไม่แตกต่ำงจำกปีก่อน ส่งผลให้รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรสัตวเ์ลีย้งของบริษัทเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 0.95  
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น 

โดยมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกบริษัทย่อย ในปี 2562 มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
จ ำนวน 71.52 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.66 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกมีบำงโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำร
ปรบัปรุง ปัจจบุนันีบ้รษิัทมีโรงไฟฟ้ำทัง้หมดที่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชิงพำณิชยจ์ ำนวน 15 แห่ง   

 
 

1.2 ต้นทุนขำย 
ตน้ทนุขำยสว่นใหญ่ของบริษัทมำจำกตน้ทนุวตัถุดิบในกำรผลิต โดยในปี 2562 บรษิัทมีตน้ทุนขำย

เท่ำกบั 1,757.39 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2.02 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เกดิจำกกำรแข็งค่ำของเงินบำทในปีนีท้  ำ
ใหร้ำคำวตัถดิุบที่ซือ้จำกต่ำงประเทศมีรำคำลดลง และบรษิัทมีกำรจดักำรตน้ทนุไดดี้ขึน้ 

 
 
 



1.3 ก ำไรขัน้ตน้ 
ก ำไรขัน้ตน้ในปี 2562 เท่ำกบั 362.03 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.38 เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่มีก ำไร

ขัน้ตน้เท่ำกบั 267.42 ลำ้นบำท 
 

1.4 รำยได้อื่น 
รำยไดอ่ื้นในปี 2562 เท่ำกับ 14.04 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 48.55 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 77.57  

เนื่องจำกในปี 2562 บริษัทไดร้บัรูค่้ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของดอกเบีย้คำ้งรบั สง่ผลใหใ้นระหว่ำงปี 2562 บรษิัท
มีรำยไดด้อกเบีย้รบัลดลงจำกปี 2561 ประมำณ 6.99 ลำ้นบำท ประกอบกับในปี 2561 ทำงกลุ่มบริษัท
ไดร้บัเงินชดเชยจำกคู่สัญญำ และกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อทรพัยส์ินจ ำนวนมำก ท ำใหเ้กิดผลต่ำงตำมที่
กลำ่วขำ้งตน้ 

 
1.5 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร   

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2562 เท่ำกับ 367.20 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 60.19 ลำ้น
บำท คิดเป็นรอ้ยละ 19.61 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้นัน้ เกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมปกติ
ของบรษิัท 

 
1.6 ขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ   

เนื่องจำกในปี 2562 ทำงบริษัทไดพ้ิจำรณำตัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำทรพัยส์ินโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำม
รอ้นใต้พิภพ เงินให้กู้ยืม ดอกเบีย้ค้ำงรบั และเงินจ่ำยล่วงหน้ำจ ำนวน 680.79 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้
ประเมินถึงมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนจำกหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด และโอกำสที่จะไดร้บัช ำระเงิน
ใหกู้ย้ืมคืน  

 
1.7 ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์  

หลกัทรพัยด์ังกล่ำวเริ่มแรกแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ รบัรูผ้ลต่ำงของมูลค่ำ
ยติุธรรมและรำคำทุนในก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจำกกำรตีรำคำหลกัทรพัยผ์่ำนงบก ำไรขำดทุน ต่อมำบรษิัท
ไดท้ ำกำรจดัประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย ซึ่ง ณ วนัที่จดัประเภทรำยกำรดงักล่ำว มลูค่ำยุติธรรมมีมลูค่ำ
สูงกว่ำรำคำทุนของหลักทรพัย์ค่อนขำ้งมำก โดยรบัรู ้ผลต่ำงเป็นก ำไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจำกกำรตีรำคำ
หลักทรพัย์ดังกล่ำวในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งผลขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์จ ำนวน 771.94 ลำ้นบำท เกิดจำกมลูค่ำยติุธรรมของหลกัทรพัยม์ีมลูค่ำลดลง จำกวนัที่
จดัประเภทรำยกำรซึ่งมลูค่ำยติุธรรมมีมลูค่ำสงูกว่ำรำคำทนุของหลกัทรพัยค่์อนขำ้งมำก 

 



1.8 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิเท่ำกับ 1,460.59 ล้ำนบำท หรือขำดทุนต่อหุ้น 

จ ำนวน 2.34 บำทต่อหุน้ 

 
 
 
2. ฐำนะกำรเงนิ     

 
2.1 สินทรัพย ์

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัย์รวม จ ำนวน  2,376.02 ล้ำนบำท  
โดยลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน  963.86 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 28.86 ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจำกในระหว่ำงปีบริษัทมีกำรพิจำรณำตัง้ดอ้ยค่ำทรพัยส์ินโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ เงินให้
กูย้ืม ดอกเบีย้คำ้งรบั และเงินจ่ำยลว่งหนำ้จ ำนวน 680.79 ลำ้นบำท 

 
2.2 หนีสิ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม จ ำนวน 1,996.90 ลำ้นบำท โดยลดลง
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน  529.97  ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 20.97  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
จ่ำยช ำระหนีท้ี่ถึงก ำหนดช ำระ เช่น เงินกูย้ืมระยะสัน้  ตั๋วสญัญำใชเ้งิน และหุน้กู ้เป็นตน้ 
 
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 379.12 ล้ำนบำท   
โดยลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน  433.89  ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 53.37  ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จำกผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ ำนวน 771.94 ลำ้นบำท ผลขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 
680.79 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกแปลงค่ำงบกำรเงินจ ำนวน 27.38 ล้ำนบำท ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงิน
ลงทุน 540.57 ลำ้นบำท ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรพัยจ์ ำนวน 264.95 ลำ้นบำท และเงินสดรบัจำกกำร
เพิ่มทนุจ ำนวน 248.57 ลำ้นบำท 

 
3. สภำพคลอ่ง 

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิที่ไดม้ำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 59.25 
ล้ำนบำท กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทุนจ ำนวน 276.19 ล้ำนบำท กระแสเงินสดที่ ใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 364.65 ลำ้นบำท และมีผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยน จ ำนวน 54.24 ลำ้นบำท 
ท ำใหบ้ริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ 25.03 ลำ้นบำท เป็นผลให ้ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562  บรษัิทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลำยงวดจ ำนวน 45.54 ลำ้นบำท 



แนวโน้มอุตสำหกรรม 

สถำนกำรณอ์ุตสำหกรรมอำหำรกุ้งในปี 2563 

แนวโนม้อตุสำหกรรมอำหำรกุง้คำดว่ำปริมำณกำรเลีย้งกุง้ขำวลดลง 50 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ที่ทัง้หมด 
เนื่องจำกรำคำตลำดต ่ำที่สุดในรอบ 3 ปี และยังไม่มีแนวทำงกำรแก้ไขโรค EMS, EHP, ขีข้ำว และกำร
ระบำดของโรคตวัแดงดวงขำว เกษตรกรรำยใหญ่ยงัเนน้กำรเลีย้งกุง้ขำวเป็นหลกั แต่กำรเลีย้งของรำยย่อย
ลดนอ้ยลงเพรำะไม่สำมำรถแบกรบัภำระตน้ทุนได ้พืน้ที่กำรเลี ้ยงจะอยู่ในมือของผูเ้ลีย้งกุง้รำยใหญ่ ส่งผล
ใหเ้จำ้ของกิจกำรเลีย้งกุง้มีนอ้ยรำย 

สว่นปรมิำณกำรเลีย้งกุง้กุลำด ำเพิ่มขึน้ประมำณ 15-20 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ที่ทัง้หมด โดยเพิ่มขึน้จำก
เกษตรกรบำงรำยที่ไม่ประสบควำมส ำเรจ็กบักำรเลีย้งกุง้ขำวเปลี่ยนมำเลีย้งกุง้กุลำด ำเพิ่มขึน้ ประกอบกบั
สำยพนัธุก์ุง้กลุำด ำในช่วงที่ผ่ำนมำกำรเจริญเติบโตและผลกำรเลีย้งค่อนขำ้งดี และรำคำอยู่ในเกณฑดี์กว่ำ
กุง้ขำว เกษตรกรจึงมีควำมเชื่อมั่น แมว้่ำช่วงนีจ้ะมีปัญหำเรื่องกำรส่งออกกุ้งเป็นไปประเทศจีน และกำร
ระบำดเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19)   

บริษัทไดพ้ัฒนำในส่วนของสำยพันธุ์กุง้กุลำด ำอย่ำงต่อเนื่อง ขยำยพื ้นที่กำรท ำตลำดอำหำรกุง้ใน
เขตภำคกลำง ใช้สำยพันธุ์กุ้งกำมกรำม เนื่องจำกเอเย่นต์มีศักยภำพและมีควำมพรอ้มด้ำนเงิน โดยมี
ระยะเวลำกำรเก็บหนีส้ัน้กว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัเขตอ่ืน แต่สดัสว่นก ำไรที่ไดจ้ะลดลง เพรำะสินคำ้ส่วนใหญ่
ที่เกษตรกรตอ้งกำรอยู่ในกลุม่ลำ่ง 

สถำนกำรณอ์ุตสำหกรรมอำหำรปลำในปี 2563 

 แนวโนม้อตุสำหกรรมอำหำรปลำ  คำดว่ำสถำนกำรณด์ำ้นกำรเลีย้งยงัพบปัญหำภยัแลง้ ปริมำณน ำ้
ในเขื่อนลดลงโดยเฉพำะภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท ำใหเ้กษตรกรในหลำยพืน้ที่ ไม่มีน ำ้
เพียงพอที่ใชใ้นกำรเลีย้งปลำ จึงส่งผลกระทบท ำใหป้ลำขำดตลำด และรำคำปลำเพิ่มสงูขึน้ แต่ทำงบริษัทฯ 
คำดว่ำจะสำมำรถท ำตลำดไดอ้ย่ำงต่อเนื่องภำยใตส้ถำนกำรณท์ี่มีกำรแข่งขนัสงู เนื่องจำกลกูคำ้รำยเดิมที่มี
กำรสั่งซือ้อำหำรปลำเพิ่มขึน้ กำรเปิดตลำดในกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย รวมถึงกำรท ำตลำดอำหำรปลำทะเลกิน
เนือ้  ซึ่งจะสำมำรถสรำ้งยอดขำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง บรษิัทท ำกำรตลำดอำหำรปลำทัง้ในและต่ำงประเทศ ใน
รูปแบบ OBM และ OEM ซึ่งเป็นที่ยอมรบัในชื่อเสียงและคณุภำพของอำหำรปลำ  

 

 

 



สถำนกำรณอ์ุตสำหกรรมอำหำรสัตวเ์ลีย้งในปี 2563 

แนวโน้มอุตสำหกรรมอำหำรสัตวเ์ลีย้ง คำดกำรณ์ว่ำตลำดจะมีอัตรำกำรเติบโตสูงขึน้โดยเฉลี่ย 
10% ในแต่ละปี จึงเป็นโอกำสในกำรสรำ้งยอดขำย และเป็นสินคำ้ที่ระยะเวลำกำรเก็บหนีส้ั้นกว่ำ ท ำให้
กระแสเงินสดดีกว่ำ และที่ส  ำคญัมีควำมเสี่ยงน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัอำหำรปลำและอำหำรกุง้ เพรำะ
กำรเลีย้งสัตวเ์ลีย้งไม่ต้องอ้ำงอิงถึงสภำวะอำกำศและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับในปี 2563 ผู้บริหำรให้
ควำมส ำคัญและผลกัดนัใหท้ำงบริษัทฯ ท ำกำรตลำด OEM และ ODM ซึ่งสำมำรถจ ำหน่ำยอำหำรสตัวท์ี่
ตรงต่อควำมตอ้งกำรของตลำด และตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
        บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) 
      
 
                 (นำยวรุณ อตัถำกร) 
              ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
 
      


