
15 พฤศจิกายน 2564 

 

เรื่อง ค าอธิบาย และการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานไตรมาส 3  ปี 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บรษิัท พพีี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งค าอธิบาย และการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลหารด าเนินงานไตร
มาส 3 ปี 2564 ตามรายละเอยีดดงันี ้
 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร                                                                    
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่3 ปี 2564 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวม 225.43 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตวน์ า้ รายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตวเ์ลีย้ง และรายไดจ้ากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
เท่ากบั 55.88 ลา้นบาท 165.52 ลา้นบาท และ 4.03 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งรายไดด้งักล่าวคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 24.79 รอ้ยละ 
73.42 และรอ้ยละ 1.79 ของรายได้จากการขายรวม ตามล าดับ  บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมลดลงรอ้ยละ 36.42  
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจหลกัมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 48.14 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปี
ก่อน 

โดยไตรมาสที่  3 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก าไรสุทธิรวม 6.88 ล้านบาท ซึ่งก าไรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 189.93  
เมื่อเปรียบเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากก าไรจากการขายทรพัยสิ์น 33.04 ลา้นบาท 

งบกำรเงนิรวม ไตรมำส 3 ไตรมำส 3 เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) ปี 2564 ปี 2563 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย  225.43 434.72 (209.29) -48.14% 

รายไดอ้ื่น 64.54 21.33 43.21 202.58% 

 รวมรายได ้ 289.97 456.05 (166.08) -36.42% 

ตน้ทนุขาย  227.14 368.39 (141.25) -38.34% 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  49.27 73.52 (24.25) -32.98% 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 0.75 - 0.75 100% 
ผลขาดทนุ (ก าไรและกลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่ TFRS 9 (5.54) (10.17) 4.63 45.53% 

 รวมค่าใชจ้่าย  271.62 431.74 (160.12) -37.08% 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงินและคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 18.35 24.31 (5.96) -24.52% 



ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน  (17.46) (20.84) 3.38 16.22% 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 0.89 3.47 (2.58) -74.35% 
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ 5.99 (11.12) 17.11 153.87% 

 ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับงวด  6.88 (7.65) 14.53 189.93% 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2564 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์น ้าเท่ากับ 55.88 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 84.20  

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
เนื่องจากสถาณการณ์ไวรสัโควิด-19 ระบาดในปี 2563 จนถึงปี 2564 มีผลกระทบใหร้าคาขายในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เกษตรกรไม่สามารถน าสตัวน์ า้ออกสู่ทอ้งตลาดได ้ท าใหเ้กษตรกรรอดสูถานการณร์าคาตลาด จึงเป็นเหตใุหร้ายไดจ้ากการขายลดลง
ในจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัอุตสาหกรรมการเลีย้งกุง้ลดลงรอ้ยละ 77.45 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และส าหรบั
อตุสาหกรรมการเลีย้งปลาลดลงรอ้ยละ 92.99 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 
ธุรกิจจ ำหน่ำยอำหำรสัตวเ์ลีย้ง 
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตว์เลีย้งเท่ากับ 165.52 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 88.97  

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบรษิทัย่อย ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ านวน 4.03 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2564 มีการปรบัปรุงซ่อมแซมโรงไฟฟ้าท าใหโ้รงไฟฟ้าสามารถท ารายไดเ้พิ่มมากขึน้ บรษิัทมี
โรงไฟฟ้าที่รบัรูร้ายได ้5 โรง จากโรงไฟฟ้าทัง้หมดที่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์15 โรง   

1.2 ตน้ทนุขำย 

ตน้ทุนขายส่วนใหญ่ของบรษิัทมาจากตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิต โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนขายเท่ากับ 
227.14 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 38.34 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้งตามรายไดจ้ากการขายที่ลดลง 

1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ -1.71 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ านวน 68.04 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 102.58  

 

 

 



1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 49.27 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 24.25 บาทคิดเป็นรอ้ยละ 
32.39 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาวะของโควิด-19 ที่มีผลกระทบในเชิงกว้าง และทางบริษัทมี
นโยบายควบคมุค่าใชจ้่ายที่อาจไม่จ าเป็น จึงส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 

1.5 ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธิ   

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีผลก าไรสทุธิเท่ากบั 6.88 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.01 บาทต่อหุน้    

 

ฐำนะทำงกำรเงนิ     

2.1 สินทรัพย ์

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม จ านวน 1,646.08 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2563 จ านวน 243.56 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 12.89 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร ซึ่งมี

มลูค่าทางบญัชีเท่ากบั 139.56 ลา้นบาท  

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ านวน 1,579.49 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563 จ านวน 237.09 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.84 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทได้จ่ายช าระเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน จ านวน 154.74 ลา้นบาท  

สดัส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 23.72 เท่า และ 

24.86 เท่า ตามล าดบั 

2.3 ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษัทและบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 66.59 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 จ านวน 6.47 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.86 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มทนุจ านวน 137 ลา้นบาทผลขาดทนุจาก

การด าเนินงานในปี 2564 จ านวน 93 ลา้นบาท และผลขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงิน จ านวน 56 ลา้นบาท 

 

สภำพคลอ่ง 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิที่ใชไ้ปจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 78.63 ลา้น

บาท กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการลงทุนจ านวน 229.21 ลา้นบาท และกระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 

73.89 ลา้นบาท  และมีผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 75.72 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน



สดเพิ่มขึน้ 0.97 ลา้นบาท ส่งผลให ้ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจ านวน 

39.36 ลา้นบาท       

 

เร่ืองอื่นๆ 

เงนิจ่ำยลว่งหน้ำส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 

เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 บรษิทัไดม้ีมติอนมุตัิใหล้งทนุในโรงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพจ านวน 9 

แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่ น มีมลูคา่โครงการทัง้หมดจ านวน 2,700 ลา้นเยน (786 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 Sumo Power Company Limited ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ มีการจ่ายเงินมดัจ า

ส าหรบัโรงผลิตไฟฟ้า 1 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นเยน ใหก้บับรษิัทเอกชนแห่งหนึง่ และมีการจ่ายเงินมดัจ าส าหรบัโรงผลิต

ไฟฟ้า 1 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 53 ลา้นเยน ใหก้บับรษิัทเอกชนแห่งหน่ึง 

อย่างไรกต็าม บรษิัทเอกชนแห่งหน่ึง ไดโ้อนท่ีดิน 1 แห่งไปยงับรษิัทเอกชนแห่งที่สอง แมว้า่บรษิัทเอกชนแห่งที่หน่ึง มี

หนา้ที่ตอ้งโอนที่ดินเหล่านีใ้หก้บั Sumo Power Company Limited ซึ่งราคาโอนทรพัยสิ์นรวม 300,000,000 เยน ซึง่ Sumo 

Power Company Limited ไดจ้า่ยเงินใหก้บับรษิัทเอกชนแห่งที่หน่ึง แลว้จ านวน 50,000,000 เยน 

เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 Sumo Power Company Limited ไดด้  าเนินการทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการ

โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1 แห่งดงักล่าวใหแ้ก่บรษิัทเอกชนแห่งท่ีสองและการเรียกรอ้งค่าเสียหาย 1,000,000 เยน จากบรษิัทเอกชน

แห่งที่หน่ึง 

เมื่อวนัท่ี 11 มิถนุายน 2563 PPSN Company Limited ไดด้  าเนนิการยื่นขอเฉล่ียทรพัยข์องบรษิทัเอกชนแห่งหน่ึง เพื่อ

เรียกรอ้งเงินมดัจ าโรงไฟฟ้า จ านวน 50 ลา้นเยน ซึง่ในวนัท่ี 24 กนัยายน 2564 บรษิัทย่อยไดร้บัเงนิจากการเฉล่ียทรพัยง์วดแรก

จ านวน 500,000 เยน 

เงนิจ่ำยลว่งหน้ำส ำหรับกำรโครงกำรริเวอรไ์ซด ์

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เขา้ท า

ธุรกรรมการรว่มลงทนุกบับรษิัท รชิ พารท์เนอรส์ จ ากดั หรือ Rich Partners Co., Ltd. (“รชิ พารท์เนอรส์”) ในโครงการ

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใตโ้ครงการชื่อ อาคารรเิวอรไ์ซด ์หรือ Riverside Tower (“โครงการรเิวอร์

ไซด”์) ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยโครงการดงักล่าวพฒันาภายใต ้บรษิัทเจา้ของโครงการชื่อบรษิัท ซนั ฟรอนเทียร ์

อินเวสทเ์มน้ท ์จ ากดั หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซนั ฟรอนเทยีร ์อินเวสทเ์มน้ท”์) ซึ่งเป็นบรษิัทจดัตัง้ขึน้ภายใต้

กฎหมายของประเทศเวยีดนาม ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะรว่มลงทนุ ในโครงการเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 3,100 ลา้นเยน หรือ 911.83 ลา้น

บาท (อา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี 29.4140 บาท ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) 

และบรษิัทฯ จะมีสิทธิในการจ าหน่าย และ ไดร้บัผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหน่ายหอ้งชดุพกัอาศยัของโครงการรเิวอรโ์ซด ์ซึง่



บรษิัทฯ ไดค้ดัเลือกและตกลงกบัผูร้ว่มทนุ ซึ่งคดิเป็นพืน้ท่ีรวมประมาณไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของพืน้ท่ีในส่วนพกัอาศยัทัง้หมดใน

โครงการรเิวอรไ์ซด ์โดยบรษิัทฯ จะไดก้ารรบัประกนัผลตอบแทนการรว่มลงทนุขัน้ต ่าในอตัรารอ้ยละ 6 ต่อปีของจ านวนเงินลงทนุ

ของบรษิัทฯทัง้หมด ตามที่จะก าหนดในสญัญารว่มลงทนุ หรือ Joint Investment Agreement (“สญัญารว่มลงทนุฯ”) ซึง่บรษิัทฯ 

และบรษิัท รชิ พารท์เนอรส์ จ ากดั อยู่ในระหวา่งเจรจา และจะลงนามในสญัญาดงักล่าวต่อไป  

เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2561 บรษิัทไดจ้่ายช าระเงินมดัจ าจ านวน 210 ลา้นเยน (ประมาณ 62.31 ลา้นบาท) และจะ

ช าระเงินลงทนุส่วนท่ีเหลือทัง้หมด เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อน ต่างๆ ตามที่จะระบไุวใ้นสญัญารว่มลงทนุฯ ส าเรจ็ครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้

หากเงื่อนไขบงัคบัก่อน ต่างๆดงักล่าวไม่ส าเรจ็ครบถว้นภายในระยะเวลาก าหนด บรษิัทฯ มีสิทธิ ไดร้บัเงินมดัจ าดงักล่าวคืนทัง้

จ านวน 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 15/2562 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 มีมติใหบ้รษิัทออกหนงัสือยกเลิก

การลงทนุดงักล่าว และขอรบัเงินมดัจ าดงักล่าวจ านวน 65.57 ลา้นบาท เนื่องจากการพฒันาโครงการดงักล่าวมีความล่าชา้เกิน

กว่าที่ไดต้กลงกนั ประกอบกบัคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาโครงการดงักล่าวสงูขึน้ 

เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัเงินมดัจ าดงักล่าวจ านวน 171 ลา้นเยน (เทียบเท่า 47.10 ลา้นบาท) คืน

จาก รชิ พารท์เนอรส์  

เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 บรษิัทฯ ไดร้บัเงินมดัจ าดงักล่าวจ านวน 5 ลา้นเยน (เทียบเท่า 1.48 ลา้นบาท) คืนจาก รชิ 

พารท์เนอรส์  

ปัจจบุนับรษิัทฯ อยู่ระหว่างการตดิตามทวงถามอยา่งใกลช้ดิ และจะด าเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกช าระเงินคืน 

เงนิกู้ยืมระยะสั้นกับ Aulux Power Co., Ltd. 

บรษิัทมียอดเงินกูย้ืมจากบรษิัท Aulux Power Co., Ltd. 303 พนับาท ซึ่งเป็นบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั มีอตัราดอกเบีย้รอ้ย

ละ 3 ต่อปี และครบก าหนดช าระคืนในเดือนมกราคม 2563 โดยบริษัทจะไม่จดัท าสญัญาฉบบัใหม่ และในอนาคตจะน าไปหัก

กลบลบหนีก้บัเงินใหกู้ย้ืม 

 

สรุปสถำนกำรณอ์ตุสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 3/2564 

การเลีย้งกุง้ในไตรมาสที่ 3  การเลีย้งกุง้ค่อนขา้งชะลอตวัเนื่องจากเกษตรกรรอดสูถานการณร์าคาตลาด  ราคากุง้ขาว

ในตลาดทะเลไทยที่ จ.สมทุรสาคร มีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง ท่ีไซซ ์100 ตวั/กก. จากที่ราคา 120 บาท/กก. ลดลงต ่า

กว่า 100 บาท/กก. แมว้่าทางชมรมผูเ้ลีย้งกุง้แห่งประเทศไทยมีการยื่นหนงัสือถึงรฐับาล ใหแ้กไ้ขปัญหาเรื่องราคาขายที่ตกต ่า ซึ่ง



ปัจจุบนัยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้ประกอบกบัเขา้สู่ฤดมูรสมุ ในพืน้ที่ทางภาคตะวนัออก และภาคใต ้สภาวะอากาศ

ที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีปรมิาณน า้ฝนที่สงูมาก ความเค็มในน า้ลดลง การเลีย้งเป็นไปอย่างยากล าบาก  

สถานการณโ์รคระบาด ในช่วงนีม้ีการระบาดของโรคตวัแดงดวงขาว  (WSSV)  โรคตายด่วนในกุง้ (EMS) ยงัมีอยู่บา้ง

บางพืน้ท่ี  ส่วนโรคขีข้าวเกษตรกรมีวิธีจดัการไดด้ีขึน้จนสามารถควบคมุการระบาดได ้

เกษตรกรมีการเปล่ียนมาเลีย้งกุง้กุลาด ามากขึน้ จากเดิม 10% เพิ่มเป็น 15% ของพืน้ที่การเลีย้งทั้งหมด เนื่องจาก

ราคาที่ดีกว่ากุง้ขาวเมื่อเปรียบเทียบที่ไซซเ์ท่ากัน แต่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว กระจาย

ทกุพืน้ท่ี โดยเฉพาะพืน้ท่ีเมืองขนาดใหญ่ ยากต่อการควบคมุ ยงัส่งผลกระทบต่อการกระจายสินคา้กุง้สู่ตลาด และการส่งออกกุง้

กุลาด า (กุง้เป็น) ไปจีนท าไดน้้อย สาเหตุจากเที่ยวบินนอ้ยลง แต่ยังพอมีตลาดรองรบัผลผลิตโดยขายเป็นกุง้ตม้หนา้โรงงาน  

ส่วนการเลีย้งกุง้กา้มยงัมีการเลีย้งปนกับกุง้ขาวในพืน้ที่ภาคกลาง  ราคาขายปรบัตวัลดลงเช่นกัน เนื่องจากเป็นตลาดผู้บริโภค

ภายในประเทศมีก าลงัซือ้ลดลง 

แนวโน้มอตุสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 4/2564 

ในไตรมาสที่ 4  การลงกุง้ใหมม่ีปรมิาณลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากชว่งเปล่ียนฤดกูาลเป็นช่วงที่มีความเส่ียงต่อ
การระบาดของเชือ้ไวรสัตวัแดงดวงขาว (WSSV) ซึง่มีผลกระทบท าใหก้ารเลีย้งกุง้เสียหายรุนแรง แต่ทัง้นีบ้รษิัทคาดว่าปรมิาณการ
เลีย้งกุง้จากเกษตรกรยงัคงสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 ในช่วงเวลาเดยีวกนั โดยคาดว่าจะมีสดัส่วนการเลีย้งเท่ากบั 30-
40% ของพืน้ท่ีการเลีย้ง เนื่องจากราคาขายในชว่งปลายเดือน กนัยายน 2564 ปรบัตวัสงูขึน้ เป็นแรงจงูใจในการลงกุง้ของ
เกษตรกร และในไตรมาส 4 หอ้งเย็นมีการเปิดรบัออเดอร ์ เนื่องจากมีความตอ้งการผลผลิตเพื่อส่งออกจ าหน่ายในชว่งเทศกาล
ครสิตม์าส และปีใหม่ ในตลาดยโุรปและอเมรกิา ซึ่งมคีวามตอ้งการสงูในเวลาดงักล่าว  

 

สรุปสถำนกำรณก์ำรเลีย้งปลำ ไตรมำส 3/2564 

ผลผลิตปลานิล และปลาดกุ มีทศิทางเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีปรมิาณน า้เพียงพอจากปรมิาณน า้ฝนท่ีมากกว่าปีที่ผ่านมา
ส าหรบัการเลีย้งปลา และปรมิาณน า้ในอา่งเก็บน า้และแม่น า้ล าคลองที่มีมากขึน้  เกษตรกรมีการอนบุาลลกูปลาใหไ้ดข้นาดและ
แข็งแรงก่อนปล่อยลงบ่อเลีย้งเพื่อเพิ่มอตัราการรอด สดัส่วนการเลีย้งปลายงัคงเป็นปลานิล 70% ปลาดกุ 20% และปลาเบญจ
พรรณ 10%   

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 มีผลกระทบเกษตรกรไม่สามารถน าปลานิลออกสู่ทอ้งตลาดได้
ตามปกติ ส่งผลใหร้าคาปลาปรบัตวัลดลง ปลานิลกระชงัขนาด 800-900 กรมั ราคาปกติหนา้ฟารม์ 55-60 บาท/กก. ลดลงเหลือ 
ราคา 45-50 บาท/กก.  ราคาอาหารเม็ดส าเรจ็รูปปรบัตวัสงูขึน้ 3% โดยบรษิัทผูผ้ลิตไม่สามารถแบกรบัตน้ทนุวตัถดุิบที่ปรบัตวั
สงูขึน้ 15-20% โดยเฉพาะกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตอาหารปลา ท าใหเ้กษตรกรตอ้งแบกรบัตน้ทนุท่ีสงูขึน้ อีก



ทัง้เส่ียงขาดทนุ ในชว่งฤดฝูนน า้หลาก เนื่องจากปลาปรบัสภาพไม่ทนั  นอกจากนีบ้างพืน้ท่ีล าน า้ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มีการปล่อยน า้เสียจากโรงงานอสุาหกรรม ท าใหป้ลาน็อคน า้ จากปรมิาณออกซิเจนละลายในน า้นอ้ย  

แนวโน้มกำรเลีย้งปลำ ไตรมำส 4/2564 

ปรมิาณพืน้ที่การเลีย้งปลายงัมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้  ปรมิาณน า้ในแหล่งน า้ธรรมชาติและน า้ในเขื่อนเพิ่มมากขึน้ ท าให้
อณุหภมูิน า้ลดลงส่งผลใหป้รมิาณออกซิเจนที่ละลายในน า้สงูขึน้ ท าใหค้วามเสียหายจากปลาตายลดลง  

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ที่ลดลง ท าใหป้รมิาณปลาเนือ้ (ไซซส่์งตลาด 700-1,300 กรมั) ท่ีมีอยู่
ในระบบออกสู่ตลาดปลา เกษตรกรสามารถระบายผลผลิตไดด้ีขึน้ แนวโนม้ราคาปรบัตวัสงูขึน้ 10-15 บาท/กก. โรงเพาะเพิ่ม
ก าลงัการผลิตลกูปลาป้อนออกสูต้ลาดตามความตอ้งการของเกษตรกร ประกอบกบัทางภาครฐัมีแผนเปิดประเทศในเดือน 
พฤศจิกายน 2564 ท าใหค้วามตอ้งการของผูบ้รโิภคเพิ่มขึน้ จากนกัท่องเที่ยวในชว่งเดือน ธันวาคม ซึ่งเป็นชว่งเทศกาลการ
ท่องเที่ยว ส่งผลใหร้าคาปลาที่ปรบัตวัสงูขึน้ยดืระยะเวลายาวออกไปอีก  

 

สรุปสถำนกำรณส์ตัวเ์ลีย้ง ไตรมำส 3/2564 

ในช่วงไตรมาสที่ 3 สินคา้กลุ่มอตุสาหกรรมสตัวเ์ลีย้งมียอดขายเพิม่สงูขึน้จากไตรมาสที่ 2 ประมาณ 10-15% ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ  เนื่องจากประเทศคู่คา้มีความเชื่อมั่นในสินคา้อาหารสตัวเ์ลีย้งที่ผลิตจากประเทศไทย  อาหารส าเรจ็ยงั
เป็นท่ีนิยม โดยเฉพาะอาหารสตัวแ์บบแหง้ ท าใหป้รมิาณการส่งออกไปยงัยโุรป ญ่ีปุ่ น ตะวนัออกกลาง และประเทศเพื่อนบา้นใน
กลุ่มอาเซียน ซึง่เป็นตลาดใหญ่ อาทิ มาเลเซยี, อินโดนีเซีย และสิงคโปร ์เป็นตน้ มากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

จากปัญหาการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 วถีิชีวติแบบใหม่ (New Normal) ท าใหท้ั่วโลกท างานท่ีบา้นมากขึน้ สตัว์
เลีย้ง สนุขัและแมวกลายเป็นหนึง่ในตวัเลือกของการใชช้วีิต คลายเหงา ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมอาหารสตัวเ์ลีย้งของไทยขยายตวั 

แนวโน้มอำหำรสัตวเ์ลีย้ง ไตรมำส 4/2564 

ตลาดสตัวเ์ลีย้งภายในไตรมาสที่ 4 มีการคาดการณว์่ายอดขายมปีรมิาณสงูกว่าไตรมาสที่  3 โดยปรมิาณการใชสิ้นคา้
ภายในประเทศ และยอดการส่งออกมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ประมาณ 3-5%  เพราะสตัวเ์ลีย้งยงัเป็นท่ีนิยม และมีผลกระทบจาก
ฤดกูาล หรือสภาวะอากาศนอ้ย ดงันัน้ในช่วงเดือน ตลุาคม ถงึ พฤษจกิายน 2564 เป็นชว่งที่มีการสั่งสต็อคสินคา้จากผูข้าย
อาหารสตัวห์ลายราย เพื่อปิดยอดขายประจ าปีในชว่งเดือนดงักลา่ว และลดลงในชว่ง เดือน ธันวาคม 64 
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