
         วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เรื่อง  ค าอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส ารบัผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 
 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร                                                                    

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่2 ปี 2563 
 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวม 412.06 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจอาหารสตัว ์รายไดจ้ากธุรกิจโรงไฟฟ้า และรายไดอ้ื่นๆ เท่ากับ 405.82 ลา้นบาท 6.23 
ลา้นบาท และ 0.01 ลา้นบาทตามล าดบั โดยรายไดจ้ากธุรกิจอาหารสตัว ์และรายไดจ้ากธุรกิจโรงไฟฟ้า คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
98.49 ร้อยละ  1.51 ของรายได้จากการขายรวมตามล าดับ  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลงร้อยละ 18.36 
เมื่อเปรียบเทยีบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยธุรกิจหลกัมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 98.25 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั 

 ขณะเดียวกนัในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 46.95 ลา้นบาท ซึ่งขาดทนุลดลงรอ้ย
ละ 57.73 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากในปีก่อนบริษัทมีการรบัรูค้่าเผ่ือดอ้ยค่าเงินจ่าย
ล่วงหนา้ จ านวน 65.56 ลา้นบาท 

งบกำรเงนิรวม  ไตรมำส 2 ไตรมำส 2 เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

 (หน่วย : ล้ำนบำท)  ปี 2563 ปี 2562 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย  412.06 510.31 (98.25) -19.25% 

รายไดอ้ื่นๆ  8.60 4.96 3.64 73.39% 

 รวมรายได ้ 420.66 515.27 (94.61) -18.36% 

ตน้ทนุขาย  360.97 426.65 (65.68) -15.39% 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

89.55 
- 
- 

88.30 
65.56 
12.35 

1.25 
(65.56) 
(12.35) 

1.42% 
-100% 
-100% 

 รวมค่าใชจ้่าย  450.52 592.86 (142.34) -24.01% 

ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงินและค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (29.86) (77.59) 47.73 61.52% 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน  (21.21) (34.17) (12.96) -37.93% 

ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (51.07) (111.76) 60.69 54.30% 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 4.12 0.69 3.43 497.10% 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวด  (46.95) (111.07) 64.12 57.73% 



ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ 
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสตัวน์ า้เทา่กบั 342.23 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 24  

เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้ง  เนื่องจากพบปัญหาเรื่องโรคระบาดตัวแดงดวงขาวอย่างรุนแรง โรคขี ้ขาว  

โรคตายด่วนในกุง้ กอปรกับกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหส้มาคมผูค้า้อาหารสตัว์
ประกาศลดราคาอาหารกุง้ เพื่อช่วยลดตน้ทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร จึงท าใหร้ายไดจ้ากการขายอาหารกุง้ลดลงรอ้ยละ 23.39 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน   

ส าหรบัอุตสาหกรรมการเลีย้งปลา เนื่องจากพบปัญหาภยัแลง้บวกกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าใหส้มาคมผูค้า้อาหารสตัวป์ระกาศลดราคาอาหารปลา เพื่อช่วยลดตน้ทุนการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร จึงท า
ใหร้ายไดจ้ากการขายอาหารปลาลดลงรอ้ยละ 23.75 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตวเ์ลีย้ง 
บรษิัทมีรายไดจ้ากการรบัจา้งผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งเทา่กบั 63.59 ลา้นบาท รายไดเ้ติบโตเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 50.62 

เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
 
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ 
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น มีรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จ านวน 6.23 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 69.46 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมีบางโครงการที่อยู่ระหว่างการปรบัปรุง ปัจจบุนันีบ้ริษัทมีโรงไฟฟ้าทัง้หมดที่สามารถจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยจ์ านวน 15 แห่ง   

1.2 ตน้ทนุขำย 

ตน้ทนุขายส่วนใหญ่ของบรษิัทมาจากตน้ทนุวตัถดุิบในการผลิต ซึ่งในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิัทมีตน้ทนุขายเท่ากบั 
360.97 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15.39 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายที่ลดลง 

1.3 ก ำไรขัน้ตน้ 

ก าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 2 ปี 2563 เทา่กบั 51.09 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 38.93 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่
มีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั  83.66 ลา้นบาท 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 89.55 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1.25 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 1.42 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้นัน้ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่
เพิ่มขึน้จ านวน 7.54 ลา้นบาท ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในส่วนอื่นนัน้มีมลูค่าที่ลดลงเนื่องจากการบรหิารจดัการท่ี
ดีขึน้ของบรษิัท 



1.5 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ลดลงจ านวน 65.56 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากใน
ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีมติที่จะยกเลิกการลงทุนในโครงการริเวอรไ์ซด์ เนื่องจากโครงการมีความล่าชา้เกินกว่าที่ไดต้กลงกัน 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่จะไดร้บัเงินดงักล่าวคืนจากผูร้ว่มลงทนุ บรษิัทจึงไดท้ าการรบัรูค้่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่าย
ล่วงหนา้โครงการรเิวอรไ์ซดท์ัง้จ านวน 

1.6 ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน  

หลกัทรพัยด์งักล่าวเริ่มแรกแสดงดว้ยมลูค่ายุติธรรมเป็นหลกัทรพัยเ์พื่อการคา้ รบัรูผ้ลต่างของมลูค่ายตุิธรรมและ

ราคาทุนในก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการตีราคาหลักทรพัยผ์่านงบก าไรขาดทุน ต่อมาบริษัทไดท้ าการจัดประเภทเป็น

หลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่ง ณ วันที่จัดประเภทรายการดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุนของหลักทรัพย์

ค่อนขา้งมาก โดยรบัรูผ้ลต่างเป็นก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการตีราคาหลกัทรพัยด์งักล่าวในสว่นของผูถื้อหุน้โดยตรงผ่าน

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งผลขาดทุนจากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์จ านวน 12.35 ลา้นบาท เกิดจากมลูค่ายุติธรรมของ

หลกัทรพัยม์ีมลูค่าลดลง จากวนัที่จดัประเภทรายการซึ่งมลูค่ายตุิธรรมมีมลูค่าสงูกว่าราคาทนุของหลกัทรพัย ์ 

1.7 ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธิ   

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 46.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็น -0.07 บาทต่อหุน้    

 

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สนิทรัพย ์

ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2563 บรษิทัและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วมจ านวน 2,396.52 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 จ านวน 60.74 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.47 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากสินคา้คงเหลือจ านวน 85.56 ลา้นบาท

จากการท่ีบรษิัทมีนโยบายควบคมุปรมิาณสินคา้คงคลงั  

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวมจ านวน 2,036.56 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จ านวน 23.45 

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.16 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  แมว้่าในไตรมาสที่ 2 บรษิัทไดใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วน

จ านวน 30 ลา้นบาท แตเ่พราะเจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ื่นท่ีเพิม่ขึน้จ านวน 82.39 ลา้นบาท จากการด าเนินงานปกติ ส่งผลให้

หนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

สดัส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 5.66 เทา่ และ 

4.53 เทา่ ตามล าดบั 

2.3 สว่นของผู้ถือหุ้น 



ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บรษิทัและบรษิัทย่อยมีสว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 359.96 ลา้นบาท  โดยลดลงจ านวน 84.19 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 18.96  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทนุจากการด าเนินงานในปี 2563 จ านวน 52.96 ลา้นบาท และ

ผลขาดทนุจากใบส าคญัแสดงสิทธิที่หมดอายใุนระหว่างงวด จ านวน 38.71 ลา้นบาท 

สภำพคลอ่ง 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมกีระแสเงินสดสทุธิที่ไดม้าจากกจิกรรมการด าเนินงานจ านวน 212.69 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมการลงทนุจ านวน 13.21 ลา้นบาท และกระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงินจ านวน 101.72 

ลา้นบาท และมีผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 36.00 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิัทมีเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

เพิ่มขึน้ 61.76 ลา้นบาท เป็นผลให ้ ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2563 บรษิัทมเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวดจ านวน 

107.30 ลา้นบาท            

สรุปสถำนกำรณอ์ุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 2/2563 

จากการที่ ปัจจัยภายนอกมีแนวโน้มดีขึน้ ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ภายในประเทศ สถานการณโ์รคระบาดต่างๆ ในกุง้ อาทิเช่น โรคตวัแดงดวงขาว โรคขีข้าว และ โรค EMS ที่มีแนวโนม้การแพร่
ระบาดลดลงในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพอากาศที่เริ่มเขา้สู่ฤดูฝน ส่งผลใหค้วามเค็มของน า้ลดลง  
ซึ่งเหมาะสมกบัการเลีย้งกุง้มากที่สดุ อีกทัง้สมาคมผูค้า้อาหารสตัวป์ระกาศลดราคาอาหารกุง้ที่เป็นตน้ทุนหลกัส าหรบัการเลีย้ง
กุง้ เพื่อช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่เกษตรกร และเป็นแรงจูงใจ ท าใหเ้กษตรกรเตรียมบ่อเลีย้งกุ้งเพิ่มขึน้ 20% จากไตรมาส 1/2563 
นอกจากนี ้ความตอ้งการบริโภคภายในประเทศและต่างประเทศมีเพิ่มขึน้  ทั้งนี ้รฐับาลไดเ้พิ่มการผ่อนคลายสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019  (COVID-19) จากการเปิดใหบ้ริการของรา้นคา้ แหล่งท่องเที่ยว และสถานบันเทิง ส่วนใน
ต่างประเทศ  หลายประเทศไดร้บัความเสียหายจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019  (COVID-19)  จึงยงัอยู่
ระหว่างการฟ้ืนฟ ูจึงจ าเป็นตอ้งน าเขา้กุง้เพื่อตอบสนองการบรโิภคภายในประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน  

จากสถานการณข์า้งตน้ ส่งผลให้ในไตรมาส 2/2563 สถานการณอ์ุตสาหกรรมกุง้มีการปรบัตวัสูงขึน้ มีผลผลิตออกสู่
ตลาดในประเทศเพิ่มขึน้จากเดิม 10 - 15% และมีจ านวนเที่ยวบินในการส่งออกกุง้เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะส่งออกสู่ประเทศจีน 
ทัง้นี ้คาดว่าสถานการณอ์ตุสาหกรรมกุง้ยงัมีการปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
แนวโน้มอุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 3/2563 

แนวโนม้การผลิตและจ าหน่ายที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่องในไตรมาส 2/2563 และจากการผ่อนคลายของสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019  (COVID-19) ประกอบกบัสภาพอากาศที่ดีขึน้ มีฝนตกมากขึน้ ความเค็มและอณุหภมูิจึงลดลงท า
ใหเ้หมาะสมกับการเลีย้งกุง้ ในไตรมาสที่ 3/2563 สถานการณ์การฟารม์เลีย้งกุง้ในประเทศไทยจึงมีการลงกุง้ใหม่เพิ่มมากขึน้
จากไตรมาส 2/2563 อีก 20-30% ของพืน้ท่ีการเลีย้ง นอกจากนีป้ระเทศไทยมีโอกาสส่งออกกุง้ไดม้ากกว่าคู่แข่งหลายประเทศใน
เอเชีย อาทิเช่น จีน เวียดนาม อินเดีย เป็นตน้ โดยเฉพาะอินเดียซึ่งยงัตอ้งใชเ้วลานานในการฟ้ืนตวั  

จากการวิเคราะหส์ถานการณด์า้นราคาขาย และความตอ้งการของตลาดโลกในไตรมาส 3/2563 พบว่า กุง้ขาวมีราคา
ขายปรบัตัวสูงขึน้ประมาณ 85% ของตลาดส่งออก เนื่องจากผลผลิตกุ้งในตลาดโลกลดลงจากไตรมาส 2/2563 จึงมีความ
ตอ้งการบริโภคกุง้ในตลาดโลกสูงขึน้ รองลงมาคือ กุง้กุลาด าประมาณ 10% ส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศจีน และอีกประมาณ 
5% เป็นกุง้กา้มกรามที่ส่วนใหญ่บรโิภคภายในประเทศ  



 
 
สรุปสถำนกำรณก์ำรเลีย้งปลำในไตรมำส 2/2563 

สถานการณก์ารเลีย้งปลาในไตรมาส 2/2563 มีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  เป็นผลจากความตอ้งการบรโิภค
ในประเทศและต่างประเทศสงูขึน้ สืบเนื่องจากสภาพอากาศที่ก าลงัเขา้สู่ฤดูฝน ปรมิาณน า้เหนือเขื่อนและปริมาณน า้ในแหล่งน า้
ธรรมชาติมีเพิ่มมากขึน้ และแพปลากลับมารบัซือ้ปลาตามปกติ รวมถึงทางสมาคมผูค้า้อาหารสัตวไ์ดป้ระกาศลดราคาสินคา้
อาหารปลาเพื่อช่วยลดตน้ทุนการผลิตให้เกษตรกร ส่งผลใหเ้กษตรกรมีการลงเลีย้งปลาในปริมาณเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้หลังจาก
รฐับาลประกาศผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)  ในช่วงปลายเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม 2563 ส่งผลใหเ้หษตรกรจ าหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาดไดม้ากขึน้ อีกทัง้ยงัมีการส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้นไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง เช่นลาว กมัพชูา และพม่า ท าใหร้าคาขายปลามีแนวโนม้กลบัมาดีอีกครัง้ในช่วงปลายไตรมาส 2/2563  

สถานการณก์ารเลีย้งปลาชดุใหม่ในเขตภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการลงลกูปลามากขึน้ และปัจจบุนัแพ
ปลากลับมารบัซือ้ตามปกติ ปริมาณการบริโภคปลาในภาคเหนือมีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ และ
เชียงราย ส่วนภาคอีสาน คือ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ซึ่งสามารถขายปลาไดด้ีกว่าไตรมาส 1/2563 ส่วนภาคใต ้
เป็นการจ าหน่ายปลาจากจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และ 3 จงัหวดัภาคใต ้สามารถระบายปลาไดใ้นเมืองท่องเที่ยว คือ สงขลา กระบี่ 
และภเูก็ต เกษตรกรยงัมีความนิยมการเลีย้งปลานิล 70% เพราะเลีย้งง่าย โตเรว็ อายกุารเลีย้งสัน้ รองลงมาคือ ปลาดกุ 20% และ
ปลาอื่นๆ 10% เป็นการบรโิภคในรูปแบบปลาสด 90-95%  และอีก 5% ในรูปแบบปลาตากแหง้ 

สถานการณ์ดา้นราคาเลีย้งปลา มีแนวโนม้สูงขึน้ โดยเฉพาะปลากะพงขาวขนาด 7-9 ขีด มีราคาดีขึน้ 85-90 บาท/
กิโลหรมั จากเดิมราคาอยู่ที่ 55-60 บาท ส่วนปลานิล มีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ 5-10 บาท/กิโลกรมั เป็น 60-70 บาท/กิโลกรมั 
 
แนวโน้มกำรเลีย้งปลำในไตรมำส 3/2563 

จากสถานการณ์ในไตรมาส 2/2563 ที่มีแนวโน้มการเลี ้ยงปลาและแนวโน้มการระบายผลผลิตได้ดีขึน้เรื่อย ๆ  
ซึ่งโรงเพาะฟักสามารถผลิตลกูปลาป้อนออกสู่ตลาดไดม้ากขึน้ เกษตรกรมีการเรง่การลงเลีย้งปลาครอ็ปใหม่เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง 
20-30% ของพืน้ท่ีการเลีย้ง และมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้เรื่อย ๆ เพราะความเหมาะสมของแหล่งน า้ อีกทัง้หลีกเล่ียงการระบาดของ
โรคติดเชือ้ของปลานิล คือ สเตรปคอคโคซีส ซึ่งมกัมีการระบาดรุนแรงในช่วงฤดูหนาว ทัง้นี ้การส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้น 
เช่น ลาว กมัพชูา ยงัคงส่งออกไดด้ีขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหแ้นวโนม้ราคาปลากลบัมาดีกว่าในช่วงปลายไตรมาส 2/2563  

 
สรุปสถำนกำรณส์ัตวเ์ลีย้ง ไตรมำส 2/2563 

ในไตรมาส 2/2563 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019  (COVID-19) เริ่มผ่อนคลายลง ส่งผลใหต้ลาด
สตัวเ์ลีย้งภายในประเทศกลบัมาคึกคกั ประชาชนเริ่มออกมาจบัจ่ายอาหารสตัวเ์ลีย้ง การซือ้ขายในหา้งคา้ปลีกและหา้งคา้ส่ง 
เปิดใหบ้ริการตามปกติ อีกทัง้สายการบินเริ่มกลบัมาท าการบินอีกครัง้ จึงสามารถส่งออกไปยงัต่างประเทศได ้ทัง้ประเทศเพื่อน
บา้นในกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ อย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร ์และประเทศในทวีปยุโรป และอเมริกา ซึ่งการ
ส่งออกมีแนวโนม้เพิม่มากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2563  
 
แนวโน้มอำหำรสัตวเ์ลีย้ง ไตรมำส 3/2563 

ตลาดสัตวเ์ลีย้งภายในประเทศมีแนวโน้มการเติบโตสูงกว่าไตรมาส 2/2563 ประมาณ 10% ซึ่งตรงข้ามกับภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัที่มีแนวโนม้ลดลง ลกัษณะการเลีย้งสตัวภ์ายในประเทศยงัคงตอ้งการความสะดวก และลดระยะเวลาการ
ดูแลเรื่องการใหอ้าหาร ดังนัน้อาหารส าเร็จรูปยังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอาหารสตัวแ์บบแหง้ ซึ่งมีสดัส่วนในตลาด 80% ที่เหลือ 
20% เป็นอาหารแบบเปียก  



ตลาดการส่งออกในเอเชีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีแนวโนม้การเติบโตสงูขึน้ โดยเฉพาะตลาดใหญ่ของเอเชีย
อย่างประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ น  ยงัมีความตอ้งการอาหารสตัวเ์ลีย้งอย่างต่อเนื่อง และระบบเศรษฐกิจมีผลกระทบนอ้ยกว่า
ประเทศอื่น ส่วนตลาดยุโรป และสหรฐัอเมริกา มีการส่งออกไดอ้ย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ในช่วงไตรมาส 3/2563 คาดว่าปรมิาณการ
ส่งออกจะมีแนวโนม้เพิ่มมากขึน้ 
 

 
       ขอแสดงความนบัถือ 
      บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
       (ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ)์ 
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