
 

        วนัท่ี 1 มีนาคม 2564   
      

เร่ือง ค าอธิบาย และการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งค าอธิบาย และการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร                                                                    
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2563 บริษัท พี พี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 1,663.84 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจอาหารสตัว ์ รายไดจ้ากธุรกิจพลงังานไฟฟ้า และรายไดอ่ื้น ๆ เท่ากบั 1,642.33 ลา้นบาท 21.42 ลา้น
บาท และ 0.09 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงรายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตว ์ และรายไดจ้ากธุรกิจพลงังานไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
98.71 และร้อยละ 1.29 ของรายได้จากการขายรวมตามล าดับ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 20.27 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยธุรกิจหลกัมีรายไดล้ดลงร้อยละ 21.50 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

โดยปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 329.57 ลา้นบาท ซ่ึงขาดทุนลดลงร้อยละ 77.48 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี
ก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากในปีก่อนบริษทัมีการรับรู้ค่าเผื่อดอ้ยค่าจ านวน 680.79 ลา้นบาท และขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 
771.94 ลา้นบาท   

งบกำรเงนิรวม  ปี 2563 ปี 2562 เปลีย่นแปลง 
ร้อยละ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท)  
  

เพิม่ขึน้(ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย  1,663.84 2,119.42 (455.58) (21.50) 

รายไดอ่ื้น 37.24 14.04 23.20 165.24 
 รวมรายได ้ 1,701.08 2,133.46 (432.38) (20.27) 
ตน้ทุนขาย  1,453.19 1,757.39 (304.20) (17.31) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  274.72 346.31 (71.59) (20.67) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 188.84 680.79 (491.95) (72.26) 



ขาดทุนจากเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 32.24 5.41 26.83 495.93 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - 771.94 (771.94) (100.00) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - 18.74 (18.74) (100.00) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 86.18 125.47 (39.29) (31.31) 
 รวมค่าใชจ่้าย  2,035.17 3,706.05 (1,670.88) (45.09) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (334.09) (1,572.59) 1,238.50 (78.76) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 4.52 109.39 (104.87) (95.87) 
 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (329.57) (1,463.20) 1,133.63 (77.48) 

 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

1.1 รำยได้ 
ธุรกจิจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์น ำ้ 
ในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตวน์ ้ าเท่ากบั 1,324.62 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 28.73 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน  
ส าหรับอุตสาหกรรมการเล้ียงกุง้ เน่ืองจากพบปัญหาเร่ืองโรคระบาดตวัแดงดวงขาวอยา่งรุนแรง โรคข้ีขาว โรคตายด่วนในกุง้ 

บวกกบัสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สมาคมผูค้า้อาหารสัตวป์ระกาศลดราคาอาหารกุง้เพ่ือช่วยลด
ตน้ทุนการผลิตใหใ้หเ้กษตรกร จึงท าใหร้ายไดจ้ากการขายอาหารกุง้ลดลงร้อยละ 25.64 เม่ือเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรับอุตสาหกรรมการเล้ียงปลา เน่ืองจากพบปัญหาภยัแลง้บวกกบัสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้สมาคมผูค้า้อาหารสัตวไ์ดป้ระกาศลดราคาสินคา้อาหารปลาเพ่ือช่วยลดตน้ทุนการผลิตใหเ้กษตรกร จึงท าใหร้ายไดจ้ากการขาย
อาหารปลาลดลงร้อยละ 32.11 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 
ธุรกจิจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เลีย้ง 
บริษทัมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตอาหารสตัวเ์ล้ียงเท่ากบั 317.71 ลา้นบาท รายไดเ้ติบโตเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 67.96 เม่ือ

เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
 
ธุรกจิพลงังำนไฟฟ้ำ 
บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใตพิ้ภพในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษทัยอ่ย ในปี 2563 จ านวน 21.42 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 70.05 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากมีบางโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง ปัจจุบนัน้ีบริษทัมีโรงไฟฟ้าทั้งหมดท่ีสามารถจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ
เชิงพาณิชยจ์ านวน 15 แห่ง   

 

 



1.2 ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายส่วนใหญ่ของบริษทัมาจากตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิต โดยในปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนขายเท่ากบั 1,453.19 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 17.31 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งตามรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง 

1.3 ก ำไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นตน้ในปี 2563 เท่ากบั 210.65 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 41.81 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้
เท่ากบั 362.03  ลา้นบาท 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2563 เท่ากบั 274.72 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 71.59 คิดเป็นร้อยละ 20.67 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดย
ค่าใช้จ่ายบริหารท่ีลดลงนั้นเกิดจากค่าภาษีโอนยา้ยกิจการจ านวน 25 ลา้นบาท และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 15 ล้านบาท 
ส าหรับค่าใชจ่้ายในการขายลดลงจ านวน 23 ลา้นบาท จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

1.5 ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ลดลงจ านวน 491.95 คิดเป็นร้อยละ 72.26 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  เน่ืองจากในปี 2562 ทางบริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ เงินให้กูย้ืม ดอกเบ้ียคา้งรับ และเงินจ่ายล่วงหนา้จ านวน 680.79 ลา้นบาท 
โดยในปีน้ีมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าค่าทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ เงินให้กูย้ืมเพ่ิมเติมจ านวน 188.84 
บาท 

1.6 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 329.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นผลขาดทุน 0.48 บาทต่อหุน้    

 

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม จ านวน 1,898.83 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 จ านวน 558.43 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 22.73 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากสินคา้คงเหลือ จ านวน 187.35 ลา้นบาท จากการ

ท่ีบริษทัมีนโยบายควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั ลูกหน้ีการคา้จ านวน 92.27 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย์

ถาวรจ านวน 115 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าจ านวน 188.84 ลา้นบาท  

 

 



2.2 หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม จ านวน 1,825.77 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 187.34 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 9.31 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  เน่ืองจากบริษทัจ่ายช าระหน้ีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

102.99 ลา้นบาท และในไตรมาส 2 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วนจ านวน 93.90 ลา้นบาท  

สดัส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 24.99 เท่า และ 4.53 เท่า 

ตามล าดบั  

หน้ีสินส าคญัท่ีมีการเปล่ียนแปลงวนัท่ีครบก าหนดหลงัวนัส้ินงวด 

 

 

ประเภทหนี ้ ล้ำนบำท วนัทีค่รบก ำหนด รำยละเอยีดทีส่ ำคญั 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 60.00 31 ส.ค. 64 พกัช าระเงินตน้ ม.ค. 64 - ก.ค. 64 

น าหลกัประกนัจ่ายช าระแลว้ 10 ลา้นบาทในเดือน ก.พ. 64 

เงินกูร้ะยะสั้น 525.47 16 ก.พ. 65 พกัช าระเงินตน้ ก.พ. 64 - ก.ค. 64 

น าหลกัประกันจ่ายช าระแล้ว 27.72 ล้านบาท (94.70 ล้าน

เยน) ในเดือน ม.ค. 64 

หุน้กู ้1/2561 

(TLUXE205A) 

170.00 5 พ.ค. 65 (10%) 

2 ก.ค. 66 (90%) 

เปล่ียนวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เป็น 6 เดือน 

 

หุน้กู ้2/2561 

(TLUXE198A) 

255.60 2 ก.ค. 65 (10%) 

2 ก.ค. 66 (90%) 

เปล่ียนวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เป็น 6 เดือน 

ยกเลิกเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินสุทธิต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ 

หุน้กู ้1/2562 

(PPPM213A) 

207.60 18 มี.ค. 65 (10%) 

18 มี.ค. 66 (90%) 

เปล่ียนวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เป็น 6 เดือน 

ยกเลิกเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินสุทธิต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ 



2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 73.06 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 371.09 ลา้นบาท 

หรือลดลงร้อยละ 83.55 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2563 จ านวน 329.57 ลา้นบาท และผลขาดทุน

จากใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีหมดอายใุนระหวา่งงวด จ านวน 38.71 ลา้นบาท 

สภำพคล่อง 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 219.49 ลา้นบาท กระแสเงิน

สดใชไ้ปจากกิจกรรมการลงทุนจ านวน 13.05 ลา้นบาท และกระแสเงินสดท่ีใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 207.12 ลา้นบาท  

และลดลงจากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 6.47 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 

7.15 ลา้นบาท เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

จ านวน 38.39 ลา้นบาท            

สรุปสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 4/2563 

สถานการณ์การเล้ียงกุง้ 1). กุง้ขาว 85% เน่ืองจากมีระยะเวลาการเล้ียงสั้น มีผลผลิตสูง และมีตลาดรองรับมากกวา่ชนิด
อ่ืน 2). กุง้กลุาด า 10% เล้ียงในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียงสนามบินสุวรรณภูมิ และภาคใตพ้ื้นท่ีใกลเ้คียงจงัหวดั
ภูเก็ต ซ่ึงมีเท่ียวบินส่งกุง้เป็นไปประเทศจีน 3). กุง้กา้มกราม 5% ส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีภาคกลาง ตลาดบริโภคส่วนใหญ่อยู่
ภายในประเทศ   

ในไตรมาส 4 เกษตรกรเร่ิมชะลอการเล้ียง มีการเล้ียงกุง้ 30 % ของพ้ืนท่ีการเล้ียง เน่ืองจากประสบกบัปัญหาการ
เปล่ียนแปลงของฤดูกาลเขา้สู่ฤดูมรสุม พอเขา้สู่ปลายไตรมาส 4 เป็นช่วงปลายฝนตน้หนาว โดยแตล่ะภูมิภาคไดรั้บผลกระทบท่ี
แตกต่างกนัดงัน้ี 

ภาคใตมี้การระบาดของโรคตวัแดงดวงขาวในพ้ืนท่ีฝ่ังอ่าวไทย ตั้งแต่จงัหวดันครศรีธรรมราช สงลา และปัตตานี 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาอาการข้ีขาวโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีฝ่ังอนัดามนั จากปัญหาโรคระบาดดงักล่าวท าใหเ้กษตรกรหลายรายมีการ
ปรับรูปแบบการเล้ียง เช่น การปรับเป็นบ่อขนาดเลก็ การใชพี้อีปูพ้ืนบ่อ และปล่อยความหนาแน่นบางลง เพ่ือลดความเส่ียงเร่ือง
โรคระบาด ท าใหผ้ลผลิตลดลงจากปีท่ีผา่นมาเลก็นอ้ย แตข่นาดกุง้เฉล่ียใหญ่ข้ึน  

ภาคตะวนัออก ลูกกุง้ไม่พอต่อความตอ้งการของเกษตรกร นอกจากน้ี จ.ระยอง จนัทบุรี และตราด ประสบปัญหาการ
เล้ียงจากอาการข้ีขาวรุนแรง และโรคตวัแดงดวงขาวพบอยูท่ัว่ไป เช่นเดียวกบัพ้ืนท่ีภาคใต ้ 



ภาคกลางมีผลกระทบนอ้ย เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีน ้ าจืด และมีการเล้ียงกุง้ขาวปนกา้มกรามเป็นหลกั ประกอบกบัความ
หนาแน่นท่ีนอ้ยกวา่ทั้งภาคตะวนัออกและภาคใต ้จากปัญหาโรคระบาดดงักล่าว ท าใหผ้ลผลิตไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ 

ดา้นราคาปรับตวัลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ในช่วงเดือน ธนัวาคม 2563 ราคากุง้ขาวลดลง 15-20 บาทต่อ กก. 
ผลกระทบจากการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของแรงงานต่างดา้ว ท าใหท้างราชการมีค าสัง่ปิด
การตลาดกลางกุง้ ต.มหาชยั อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  แตเ่ม่ือเปรียบเทียบราคากุง้ไทยกบัประเทศคู่แขง่ ไดแ้ก่ อินเดีย อินโดนีเซีย 
และเอกวาดอร์ พบวา่ ราคากุง้ทุกขนาดของไทยสูงกวา่คู่แข่ง จากตน้ทุนการผลิตสูงกวา่ ส่งผลใหผู้น้ าเขา้กุง้ของสหรัฐอเมริกา
และญ่ีปุ่น หนัไปน าเขา้จากประเทศคู่แข่งมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามกลไกตลาด  

การส่งออกกุง้ทะเลเพาะเล้ียง (กุง้ขาวแวนนาไมและกุง้กลุาด า) เป็นหน่ึงในกลุ่มสินคา้เกษตรประมงของไทยในปีน้ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบหนกัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาเหตุหลกัมาจากการบริโภค
ท่ีลดลงของตลาดปลายทาง ทั้งตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 83 และร้อยละ 17 ของผลผลิตในไทย
ตามล าดบั)โดยในส่วนของตลาดส่งออก ประเทศคูค่า้ท่ีส าคญัซ่ึงไดแ้ก่ สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น และจีน (รวมแลว้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 68 
ของการส่งออกกุง้แช่เยน็แช่แขง็ของไทยไปตลาดโลก) ต่างเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีจ านวนผูติ้ดเช้ือสูงติดอนัดบัตน้ๆ ของโลกและ
ก าลงัเผชิญกบัความทา้ทายดา้นเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือผูบ้ริโภคท่ีอ่อนแรง  

 ผลผลิตกุง้เล้ียงปี 2563 โดยรวมอยูท่ี่ 270,000 ตนั ลดลงเม่ือเทียบกบัผลผลิตกุง้เล้ียง ปี 2562 ท่ีอยูท่ี่ประมาณ 290,000 
ตนั ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหาเร่ืองโรคระบาด ความไม่มัน่ใจเร่ืองสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผล
กระทบต่อตลาด และสถานการณ์ราคา คาดปี 2564 ผลิตได ้310,000 ตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ผลผลิตกุง้ไทย ปี 2563 น้ี คาดวา่
จะผลิตได ้270,000 ตนั ลดลงกวา่ปีท่ีแลว้ร้อยละ 7 (โดยเป็นผลผลิตกุง้จากภาคใตต้อนล่าง ร้อยละ 36 จากภาคใตต้อนบน ร้อยละ 
32 จากภาคตะวนัออก ร้อยละ 21 และจากภาคกลาง ร้อยละ 11 ) 

 

แนวโน้มอตุสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 1/2564 

แนวโนม้ไตรมาส 1 ช่วงเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2563 เกษตรยงัชะลอการลงกุง้คร็อปใหม่ เพื่อหลีกเล่ียงโรคระบาด
ตวัแดงดวงขาว มีการปล่อยกุง้การเล้ียงในเดือนมีนาคม 2563 เป็นช่วงท่ีสภาวะอากาศท่ีค่อนขา้งเหมาะสม ความเคม็ของน ้ าเพ่ิม
สูงข้ึน มีผลต่ออตัรารอด และการเจริญเติบโตของกุง้เตม็ท่ี  ซ่ึงในหลายๆ ฟาร์มท่ีมีศกัยภาพดา้นการเล้ียง  มีการปรับเพ่ิมความ
หนาแน่นในการเล้ียง 150,000-250,000 ตวั/ไร่  แต่ในช่วงไตรมาสแรกผลผลิตลดลงอาจลดลง 10-15 % สาเหตุจากราคากุง้ท่ี
ตกต ่าต่อเน่ืองจากไตรมาสท่ี 4/2564 ผา่นมา  ส่งผลใหป้ระสบปัญหาการเล้ียงขาดทุน  ปัจจยัเหล่าน้ียงัคงเป็นปัญหาท่ีแกไ้ขไม่ได ้ 
รวมถึงปัญหาในเร่ืองค่าเงินบาทท่ีแขง็เกินไป ส่งผลใหไ้ม่สามารถส่งออกและแข่งขนัได ้ท าใหเ้กษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้รายยอ่ยเขา้ถึง
แหล่งทุนไดย้ากมากข้ึน ขาดการเสริมสภาพคล่องในการผลิต อุตสาหกรรมกุง้ไตรมาส 1 โดยรวมมีการชะลอตวัตามสภาวะของ
เศรษฐกิจโลก และปัจจยัลบจากราดากุง้ของไทยท่ีสูงกวา่คู่แข่งในตลาดโลก และค่าเงินบาทท่ีแขง็ตวัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลกระทบ
ต่อ ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก และยงัตอ้งมาเจอปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส  โควดิ-19 ซ ้ าเติมเป็นคร้ังท่ี 2 



เป็นเหตุใหป้ริมาณการบริโภคภายในประเทศลดลง ราคาผลผลิตอาจปรับตวัลดลงอีกคร้ังหลงัจากท่ีตกต ่าอยูเ่ดิมแลว้ ท าให้
เกษตรกรไม่มัน่ใจทั้งราคา และตลาด จึงชะลอการเล้ียงออกไปอีก การเล้ียงกุง้ขาดความต่อเน่ือง ส่งผลกระทบทั้งวงจรการผลิต  

สรุปสถำนกำรณ์กำรเลีย้งปลำ ไตรมำส 4/2563 

สถานการณ์ดา้นการเล้ียงยงัพบปัญหา แมว้า่เขา้สู่ฤดูฝนปริมาณน ้ าเหนือเข่ือนเพ่ิมข้ึนบา้งแต่ยงัไม่เพียงพอโดยเฉพาะ
ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่งผลกระทบตลาดในบางพ้ืนท่ี  ส่วนแหล่งน ้ าธรรมชาติระดบัน ้ าเพ่ิมมากข้ึน การเล้ียงดี
ข้ึน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเล้ียงปลานิล 70% เน่ืองจากตลาดรองรับมากกวา่และเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค, ปลาดุก 20% และ
ปลาอ่ืนๆ 10% 

ส่วนภาคใตจ้งัหวดันครศรีธรรมราช และ 3 จงัหวดัภาคใต ้ เกิดความเสียหายจากการเล้ียงเน่ืองจากเกิดอุทกภยั  และ
ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ เป็นโรคระบาดติดเช้ือทางแบคทีเรีย จะมีอาการคลา้ย ๆ กนั จะมีการตกเลือด มีแผลตามล าตวัครีบ กร่อน 
กกหูบวม มีน ้ าในช่องทอ้ง ไม่กินอาหาร ท่ีพบบ่อยมี2 ชนิด คือโรคเกิดจากเช้ือแอโรโมแนส (Aeromonas hydrophila) เป็นโรคท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากในการเล้ียงปลาดุก ปลานิล กบและปลาน ้ าจืดอ่ืน ๆ และโรคติดเช้ือแบคทีเรียสเตรฟโต
คอคคสั (Streptococcus sp.) ปลานิลท่ีติดเช้ือแบคทีเรียน้ี จะมีตาขุน่ขาว วา่ยน ้ าชา้ๆ ลอยน่ิง รอบๆ ช่องขบัถ่าย ทางกรมประมงมี
การส่งเสริมและใหค้วามรู้ทางดา้นวชิาการ ตลอดจนนววตักรรมใหม่จากทางภาคเอกชนซ่ึงท าใหเ้กษตรกรมีการจดัการ ควบคุม
สามารถรับมือกบัโรคได ้

ราคาปลาปรับตวัสูงข้ึนราคาปลานิล 70-75 บาท/กก. ปลาดุก 45-48 บาท/กก. ส่วนปลากะพงขาว (ปลาเน้ือ) ท่ีราคา
ตกต ่าเท่ากบัช่วงไตรมาสท่ี3 ลดเหลือ 55-60 บาท/กก.  เน่ืองจากปลาลน้ตลาด การระบายปลาค่อนขา้งชา้ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคและ
นกัท่องเท่ียวลดลง จึงส่งผลกระทบต่อราคาปลายดืยาวออกไปอีก แต่ปลาไซดข์นาด 700-900 กรัม ปรับตวัสูงข้ึน 80-85 บาท/กก. 

การส่งออก ปริมาณการส่งออกปลานิลและผลิตภณัฑ ์ช่วง 6 เดือนแรก ปี2563 ปริมาณ 3,602.2 ตนั คิดเป็นมูลค่า 123.0 
ลา้นบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 33.8% และ 41.2% ตามลา้ดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปี 2562 รูปแบบผลิตภณัฑป์ลานิลท่ี
ส่งออกมากท่ีสุด คือ ปลานิลทั้งตวัแช่แขง็ คิดเป็น สดัส่วน 67.6% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองลงมา คือ ปลาสดแช่เยน็ 
17.0% ปลามีชีวติ 9.0% และเน้ือปลาแช่แขง็ 6.4% ตามล าดบั  โดยมีตลาดหลกั คือ กลุ่มตะวนัออกกลาง 32.9% กลุ่มอาเซียน 
26.0% กลุ่มสหภาพยโุรป 17.7% สหรัฐอเมริกา 17.3% ญ่ีปุ่น 3.0% และอ่ืนๆ 3.1% ปริมาณการส่งออกปลานิลของไทยลดลง 
เน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศผูน้ าเขา้หลกัหลายประเทศ ประกอบกบั
ค่าเงินบาทแขง็ค่า มีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกของไทย 

ปัญหาอุปสรรคในช่วงไตรมาสท่ี 4 เร่ืองสายพนัธ์ุปลาท่ีมีคุณภาพดีมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของเกษตรกร ขาด
แคลนสายพนัธ์ุปลานิล ในช่วงท่ีมีอตัราการฟักไข่ไดป้ริมาณนอ้ย เช่น ช่วงอุณหภูมิสูงมากในฤดูร้อน และช่วงอุณหภูมิต ่าในฤดู
หนาว  ดา้นเกษตรกรยงัขาดระบบบริหารจดัการท่ีดีตามมาตรฐานการปฏิบติัทางการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าท่ีดี (GAP) ตั้งแต่โรงเพาะ
ฟัก การอนุบาล ตลอดจนถึงกระบวนการเล้ียงปลานิล  

สินคา้ปลานิลส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศร้อยละ 95 และส่งออกเพียงร้อยละ 5 ในรูปปลานิล ทั้งตวัแช่แขง็ ซ่ึงมี
ขนาดเลก็มูลค่าต ่า และมีส่วนแบ่งตลาดสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นผูบ้ริโภครายใหญ่ของโลกในอตัราท่ีต ่า เพียงร้อยละ 1 ของมูลค่า
สินคา้ปลานิลทั้งหมดท่ีสหรัฐฯนา้เขา้ ปัญหาจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหผู้ค้า้ลด
ปริมาณการซ้ือขายลง ท าใหผ้ลผลิตปลานิลท่ีตกคา้งอยูท่ี่ฟาร์มเกษตรกรเป็นจ านวนมาก รวมทั้งผลผลิตท่ีจะน าออกมาจ าหน่าย
ในช่วงเทศกาลต่างๆ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเกษตรกรขายไดป้ริมาณสูงสุด เม่ือภาครัฐเล่ือนเทศกาลวนัหยดุส่งผลกระทบต่อเกษตรกร



ไม่สามารถระบายผลผลิตออกมาจ าหน่ายได ้ต่อมาระยะหลงัแต่เม่ือภาครัฐผา่นปรนมาตรการต่างๆ ผลผลิตสามารถเขา้สู่ตลาด
ไดต้ามปกติ ซ่ึงในบางช่วงเวลาปริมาณออกสู่ตลาดมากเกินความตอ้งการ  
 

แนวโน้มอตุสำหกรรมปลำ ไตรมำส 1/2564 

แนวโนม้การไตรมาส 1 สถานการณ์ดา้นการเล้ียง จากท่ีปริมาณฝนเร่ิมท้ิงช่วงปัญหาภยัแลง้กลบัมาอีกคร้ัง เน่ืองจากช่วง
ปลาไตรมาสท่ี 4 ปริมาณน ้ าในเข่ือนมีแนวโนม้ลดลง ส่งผลกระทบต่อการเล้ียงและตลาดในบางพ้ืนท่ี ส่วนพ้ืนท่ีภาคกลางปริมาณ
การระบายน ้ าจากเข่ือน  จ.กาญจนบุรีลดลง ปริมาณการเล้ียงจึงยงัคงท่ี และประกอบปริมาณลูกปลาไม่เพียงพอ  

หลงัจากท่ีทางภาครัฐมีการควบคุมพ้ืนท่ีสีแดง ท่ีมีการระบาดโควดิ-19 ท าใหก้ารระบาดมีแนวโนม้ลดลง  การระบาย
ผลผลิตออกสู่ตลาดไดม้ากข้ึน ดีข้ึนกวา่ช่วงไตรมาสท่ี4/2563 ท าใหร้าคาปลาสูงข้ีนอยา่งต่อเน่ือง เกษตรกรจึงมีการเตรียมบ่อ และ
มีการขยายกระชงัปลา โดยเฉพาะการเล้ียงท่ีมีแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เช่น แม่น ้ าโขง และลุ่มแม่น ้ าตาปี ซ่ึงการเล้ียงยงัเป็น
ปลานิลเป็นหลกั เช่นเดิม  

 
 
สรุปสถำนกำรณ์สัตว์เลีย้ง ไตรมำส 4/2563 

ในช่วงไตรมาส 4/2563 ยงัคงเติบโต แมแ้ต่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 รอบ 2 ตลาดอาหารสัตวเ์ล้ียงก็ยงัมีการ
ขยายตวั เน่ืองจากสัตวเ์ล้ียงมีการบริโภคเป็นประจ า ประกอบกับผูเ้ล้ียงมีความเอาใจใส่ให้ความส าคญักับสัตวเ์ล้ียงเสมือน
สมาชิกในครอบครัว ท าใหมี้การซ้ืออาหารสตัวเ์ล้ียงส ารองไวเ้ช่นเดียวกบัสินคา้จ าเป็นอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัสถิติการส่งออกสินคา้
อาหารสัตวเ์ล้ียงของไทยไปยงัต่างประเทศ ทั้งประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ อย่างจีน อินเดีย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ และประเทศในทวีปยโุรป และอเมริกา ซ่ึงการส่งออกมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัไตร
มาสท่ี 2/2563  
 
แนวโน้มอำหำรสัตว์เลีย้ง ไตรมำส 1/2564 

ตลาดสัตวเ์ล้ียงภายในประเทศมีแนวโน้มการเติบโตสูงกว่าไตรมาส 4/2563 อีก 1-5% ซ่ึงตรงกบัภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึน ลกัษณะการเล้ียงสตัวภ์ายในประเทศยงัคงตอ้งการความสะดวก และลดระยะเวลาการดูแลเร่ืองการให้
อาหาร ดงันั้นอาหารส าเร็จยงัเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะอาหารสตัวแ์บบแหง้ ซ่ึงมีสดัส่วนในตลาด 80% ท่ีเหลือ 20% เป็นอาหารแบบ
เปียก  

ตลาดการส่งออกในเอเชีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้แนวโนม้การเติบโตสูงข้ึน โดยเฉพาะตลาดใหญ่ของเอเชีย
อยา่งประเทศอินเดีย จีน และญ่ีปุ่นซ่ึงยงัมีความตอ้งการอาหารสตัวเ์ล้ียงสูง และระบบเศรษฐกิจมีผลกระทบนอ้ยกวา่ประเทศอ่ืน 
ส่วนตลาดยโุรป และอเมริกา มีการส่งออกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อาจเพราะยงัมีปัญหาเร่ืองมีการระบาดของ COVID-19 ท าให้มีการ
น าเขา้มากกวา่การส่งออก ดงันั้นในช่วงไตรมาส 1/2564 คาดวา่ปริมาณการส่งออกจะมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน 
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