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เรื่อง ค าอธิบาย และการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนนิงานประจ าปี 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งค าอธิบาย และการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดดงันี ้
 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในปี 2564 บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวม 649.79 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจอาหารสตัวน์ า้ รายไดจ้ากธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้ง และรายไดจ้ากธุรกิจพลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 89.57 
ลา้นบาท 538.44 ลา้นบาท และ 21.78 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งรายไดด้งักล่าวคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 13.79 รอ้ยละ 82.86 และ
ร้อยละ 3.35 ของรายได้จากการขายรวม ตามล าดับ   บริษัทและบริษัทย่อย  มี รายได้รวมลดลงร้อยละ 54.37  
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยธุรกิจหลกัมีรายไดล้ดลงรอ้ยละ 59.83 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

โดยปี  2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุท ธิรวม186.27 ล้านบาท ซึ่ ง ขาดทุนลดลงร้อยละ 43.48  
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการดอ้ยค่าสินทรพัยใ์นปีก่อน 181.83 ลา้นบาท 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2564 ปี 2563 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย  649.79 1,617.64 (967.85) (59.83) 

รายไดอ้ื่น 105.34 37.24 68.10 182.87 

 รวมรายได้  755.13 1,654.88 (899.75) (54.37) 

ตน้ทนุขาย  690.00 1,406.99 (716.99) (50.96) 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  186.50 268.29 (81.79) (30.49) 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทรพัยสิ์น - 114.64 (114.64) (100.00) 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินใหกู้ย้มื - 67.19 (67.19) (100.00) 
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัย ์ - 32.24 (32.24) (100.00) 
อื่นๆ - 7.01 (7.01) (100.00) 
ผลขาดทนุ (ก าไรและกลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่ TFRS 9 (4.95) 6.44 (11.39) (176.86) 

 รวมค่าใช้จ่าย  871.55 1,902.80 (1,031.25) (54.20) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  116.42 247.92 (131.50) (53.04) 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน  74.46 86.18 (11.72) (13.60) 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  190.88 334.10 (143.22) (42.87) 



ค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (4.61) (4.52) 0.09 1.99 

ขาดทุนส าหรับงวด  186.27 329.58 (143.31) (43.48) 
 

ผลการด าเนินงานปี 2564 

1.1 รายได้ 
ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตวน์ ้า 
ในปี  2564 บริษัทมี รายได้จากธุ รกิ จจ าหน่ ายอาหารสัตว์น ้า เ ท่ ากับ  89.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  93.23  

เมื่อเทียบกบัปีก่อน  
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระบาดในปี 2563 จนถึงปี 2564 มีผลกระทบให้

ราคาขายในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรไม่สามารถน าสตัวน์ า้ออกสู่ทอ้งตลาดได ้ท าใหเ้กษตรกรรอดสูถานการณร์าคาตลาด 
จึงเป็นเหตุใหร้ายไดจ้ากการขายลดลงในจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัอุตสาหกรรมการเลีย้งกุง้ลดลงรอ้ยละ 90.99 เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และส าหรบัอตุสาหกรรมการเลีย้งปลาลดลงรอ้ยละ 95.92 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ลีย้ง 
บรษิัทมีรายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสตัวเ์ลีย้งเท่ากับ 538.44 ลา้นบาท เติบโตเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 96.79 เมื่อเทียบ

กบัปีก่อน 
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบรษิัทย่อย ในปี 2564 จ านวน 21.78 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.68 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน บริษัทมี
โรงไฟฟ้าที่รบัรูร้ายได ้5 โรง จากโรงไฟฟ้าทัง้หมดที่ด  าเนินการเชิงพาณิชย ์15 โรง   

1.2 ตน้ทนุขาย 

ตน้ทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิต โดยใน ปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนขายเท่ากับ 690 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 50.96 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้งตามรายไดจ้ากการขายที่ลดลง 

1.3 ก าไร (ขาดทนุ) ขั้นต้น 

ขาดทนุขัน้ตน้ 2564 เท่ากบั 40.21 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 250.86 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 119.09 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2564 เท่ากบั 186.50 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 81.79 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 30.49 
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่มีผลกระทบในเชิงกวา้ง และ
ทางบรษิัทมีนโยบายควบคมุค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็น จึงส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 

1.5 ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ   

ใน ปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิเท่ากบั 186.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.13 บาทต่อหุน้    

 



ฐานะทางการเงนิ     

2.1 สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม จ านวน 1,615.44 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 จ านวน 274.20 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 14.51 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากขายที่ดนิพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งซึ่งมีมลูคา่

ตามบญัชีเท่ากบั 139.53 ลา้นบาท และลกูหนีก้ารคา้ 84.80  ลา้นบาท จากยอดขายที่ลดลงและการรบัช าระหนีจ้ากงวดก่อน  

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ านวน 1,516.61 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563 จ านวน 299.97 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.51  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทไดจ้่ายช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนั

การเงินจ านวน 201.30 ลา้นบาท และเจา้หนีก้ารคา้จ านวน 87.01 ลา้นบาท 

สดัส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 15.35 เท่า และ 

24.86 เท่า ตามล าดบั 

2.3 ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 98.83 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2563 จ านวน 25.77 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 35.27 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มทุนจ านวน 182.40 ลา้นบาทผล

ขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2564 จ านวน 186.27 ลา้นบาท และผลขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ จ านวน 41.57 ลา้นบาท 

สภาพคลอ่ง 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ ใช้ไปจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 137.63 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการลงทุนจ านวน 229.24 ลา้นบาท กระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 10.78 

ลา้นบาท และผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนลดลง 41.58 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 

39.25 ลา้นบาท ส่งผลให ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจ านวน 77.64 ลา้น

บาท       

 

 

 

 



 

เร่ืองอื่นๆ 

เงนิจ่ายลว่งหน้าส าหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใตพ้ิภพ 

เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 บรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิใหล้งทนุในโรงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพจ านวน 9 แห่ง 

ในประเทศญ่ีปุ่ น มีมลูค่าโครงการทัง้หมดจ านวน 2,700 ลา้นเยน (786 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 Sumo Power Company Limited ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ มีการจ่ายเงินมดัจ าส าหรบั

โรงผลิตไฟฟ้า 1 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นเยน ใหก้ับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และมีการจ่ายเงินมดัจ าส าหรบัโรงผลิต ไฟฟ้า 1 

แห่ง เป็นจ านวนเงิน 53 ลา้นเยน ใหก้บับรษิัทเอกชนแห่งหน่ึง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ไดโ้อนที่ดิน 1 แห่งไปยงับริษัทเอกชนแห่งที่สอง แมว้่าบริษัทเอกชนแห่งที่หนึ่ง มี

หน้าที่ตอ้งโอนที่ดินเหล่านีใ้ห้กับ Sumo Power Company Limited ซึ่งราคาโอนทรัพยสิ์นรวม 300,000,000 เยน ซึ่ง Sumo 

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

เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2563 Sumo Power Company Limited ไดด้  าเนินการทางกฎหมายเก่ียวกับการด าเนินการ

โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1 แห่งดงักล่าวใหแ้ก่บริษัทเอกชนแห่งท่ีสองและการเรียกรอ้งค่าเสียหาย 1,000,000 เยน จากบริษัทเอกชน

แห่งที่หน่ึง 

เมื่อวนัท่ี 11 มิถนุายน 2563 PPSN Company Limited ไดด้  าเนินการยื่นขอเฉล่ียทรพัยข์องบรษิัทเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อ

เรียกรอ้งเงินมดัจ าโรงไฟฟ้า จ านวน 50 ลา้นเยน ซึ่งในวนัที่ 24 กันยายน 2564 บริษัทย่อยไดร้บัเงินจากการเฉล่ียทรพัยง์วดแรก

จ านวน 500,000 เยน ทัง้นีท้ี่ปรกึษาทางกฎหมายแจง้ว่ามีโอกาสที่จะไดร้บัเงินจากการเฉล่ียทรพัยเ์พิ่ม แต่ไม่ทราบระยะเวลาที่

แน่ชดั เนื่องจากขัน้ตอนอยใูนชัน้ศาลและอยู่ระหว่างรอขายทอดตลาด 

เงนิจ่ายลว่งหน้าส าหรับการโครงการริเวอรไ์ซด ์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติใหบ้ริษัทฯ เข้าท า

ธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จ ากัด หรือ Rich Partners Co., Ltd. (“ริช พาร์ทเนอร์ส”) ในโครงการ

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

ไซด”์) ตัง้อยู่ที่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดงักล่าวพฒันาภายใต ้บรษิัทเจา้ของโครงการชื่อบรษิัท ซนั ฟรอนเทียร ์

อินเวสทเ์มน้ท ์จ ากัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซนั ฟรอนเทียร ์อินเวสทเ์มน้ท”์) ซึ่งเป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ภายใต้

กฎหมายของประเทศเวียดนาม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะร่วมลงทุน ในโครงการเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 3,100 ลา้นเยน หรือ 911.83 ลา้น

บาท (อา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนที่ 29.4140 บาท ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) 

และบรษิัทฯ จะมีสิทธิในการจ าหน่าย และ ไดร้บัผลตอบแทนทัง้หมดจากการจ าหน่ายหอ้งชดุพกัอาศยัของโครงการรเิวอรโ์ซด ์ซึ่ง

บรษิัทฯ ไดค้ดัเลือกและตกลงกบัผูร้ว่มทนุ ซึ่งคิดเป็นพืน้ท่ีรวมประมาณไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของพืน้ท่ีในส่วนพกัอาศยัทัง้หมดใน



โครงการรเิวอรไ์ซด ์โดยบรษิัทฯ จะไดก้ารรบัประกนัผลตอบแทนการรว่มลงทุนขัน้ต ่าในอตัรารอ้ยละ 6 ต่อปีของจ านวนเงินลงทนุ

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

และบรษิัท รชิ พารท์เนอรส์ จ ากดั อยู่ในระหว่างเจรจา และจะลงนามในสญัญาดงักล่าวต่อไป  

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บริษัทไดจ้่ายช าระเงินมดัจ าจ านวน 210 ลา้นเยน (ประมาณ 62.31 ลา้นบาท) และจะ

ช าระเงินลงทุนส่วนที่เหลือทัง้หมด เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อน ต่างๆ ตามที่จะระบุไวใ้นสญัญาร่วมลงทุนฯ ส าเร็จครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้

หากเงื่อนไขบงัคบัก่อน ต่างๆดงักล่าวไม่ส าเร็จครบถว้นภายในระยะเวลาก าหนด บริษัทฯ มีสิทธิ ไดร้บัเงินมดัจ าดงักล่าวคืนทัง้

จ านวน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2562 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 มีมติใหบ้ริษัทออกหนงัสือยกเลิก

การลงทุนดงักล่าว และขอรบัเงินมดัจ าดงักล่าวจ านวน 65.57 ลา้นบาท เนื่องจากการพฒันาโครงการดงักล่าวมีความล่าชา้เกิน

กว่าที่ไดต้กลงกนั ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการพฒันาโครงการดงักล่าวสงูขึน้ 

เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ 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  

ปัจจบุนับรษิัท จะส่งจดหมายทวงถามหากคู่ความยงัเพิกเฉย บรษิัทจะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

เงนิกู้ยืมระยะสั้นและเงนิให้กู้ยืมกับ Aulux Power Co., Ltd. 

บรษิัทมียอดเงินกูย้ืมจาก Aulux Power Co., Ltd. 0.30 ลา้นบาท ซึ่งเป็นบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั มีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 

ต่อปี ครบก าหนดช าระคืนในเดือนมกราคม 2563 โดยบริษัทจะไม่จดัท าสญัญาฉบบัใหม่ และในอนาคตจะน าไปหกักลบลบหนี้

กบัเงินใหกู้ย้ืม 

บริษัทมียอดเงินใหกู้ย้ืมกับ Aulux Power Co., Ltd. 90.87 ลา้นบาท ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน มีอตัราดอกเบีย้รอ้ย

ละ 3 ต่อปี ครบก าหนดช าระคืนในปี 2563 - 2564 และเมื่อทวงถาม เมื่อบรษิัทมีสภาพคล่องดีขึน้ บรษิัทจะติดตามทวงถามผ่าน

ที่ปรกึษาทางกฎหมายต่อไป  

 

 

 



สรุปสถานการณอ์ตุสาหกรรมกุ้ง ไตรมาส 4/2564 

สถานการณก์ารเลีย้งกุง้เดือน พ.ย. 64 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลีย้งออกสู่ตลาด 19,453.18 ตัน ปริมาณลดลง 
17.20% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (23,494.99 ตนั) และลดลง 12.06% เมื่อเทียบปีก่อนในเดือนเดียวกัน (22,121.49 ตนั) โดย
ผลผลิตแบ่งออกเป็นกุง้ขาว 18,072.94 ตนั (92.90%) และกุง้กุลาด า 1,380.24 ตนั (7.10%) สดัส่วนการผลิตแบ่งตามภูมิภาค
ไดแ้ก่ ใตต้อนบน 30.18% ภาคใตฝ่ั้งอันดามัน 25.76% ภาคตะวันออก 16.04% ภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย 15.09% และภาคกลาง 
12.93% 

สดัส่วนการเลีย้งกุง้ เกษตรกรไทยยงัคงนิยมเลีย้งกุง้ขาวประมาณ 90% เนื่องจากใชเ้วลาในการเลีย้งสัน้ มีผลผลิตสงู 
และมีตลาดรองรบั ส่วนกุง้กลุาด า 5% ที่เหลือเป็นการเลีย้งกุง้กา้มกรามในเขตภาคกลาง และจ.ฉะเชิงเทรา การเลีย้งในช่วงไตร
มาส 4/2564 การเลีย้งปรบัตวัลดลง เนื่องปัญหาน า้ท่วมในเขตภาคกลาง และการระบาดของโรคตวัแดงดวงขาว ในเขตภาคใต้
และตะวนัออก ท าใหร้าคากุง้ขาวปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

สถานการณน์ าเขา้และส่งออกของประเทศไทยตัง้แต่เดือน ม.ค. - พ.ย. 64 ไทยน าเขา้กุง้ทะเล ปริมาณ 39,984.89 ตนั 
มลูค่า 5,692.89 ลา้นบาท ปรมิาณและมลูค่าเพิ่มขึน้ 79.12% และ 103.58% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัปีก่อนในช่วงเดยีวกนั ไทย
ส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 140,635.25 ตัน มูลค่า 44,895.16 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึน้ 1.71% และ 9.15% 
ตามล าดบั เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจากสดัส่วนมลูค่าการส่งออกพบว่าตลาดส่งออกหลักของไทยคือ 
สหรฐัอเมรกิา 31.70% ญ่ีปุ่ น 24.73% จีน 16.04% เกาหลีใต ้6.65% ไตห้วนั 3.89% และประเทศอื่น ๆ 16.99% 

แนวโน้มอตุสาหกรรมกุ้ง ไตรมาส 1/2565 

ส าหรบัปริมาณผลผลิตกุง้ของไทยปีนีภ้าพรวมอยู่ที่ 280,000 ตนั เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาราว 4% และคาดว่าในปี 2565 
จะมีผลผลิตกุง้อยู่ที่ประมาณ 300,000 ตนั โดยผลผลิตกุง้ไทยลดลงตัง้แต่ปี 2545-ปัจจบุนั เนื่องจากปัญหาโรคระบาดกุง้ ผนวก
กับความไม่ชดัเจนของแผนการพฒันาอุตสาหกรรมกุง้ของภาครฐั เป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าใหไ้ทยสญูเสียต าแหน่งผูน้  าการผลิตกุง้
ของโลกที่เคยท าไดเ้ป็นอนัดบั 1 ในช่วง 10 ปีก่อน 

ช่วงเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ ์2565 เกษตรยงัชะลอการลงกุง้คร็อปใหม่ เพื่อหลีกเล่ียงโรคระบาดตวัแดงดวงขาว คาด
ว่าจะมีการลงเลีย้งกุง้ในเดือนมีนาคม 2565 เป็นตน้ไป ซึ่งเป็นช่วงที่สภาวะอากาศที่ค่อนขา้งเหมาะสม ความเค็มของน า้เพิ่มสงูขึน้ 
มีผลต่ออตัรารอดและการเจริญเติบโตของกุง้ จากไตรมาส 4/2564 ที่ผ่านมาราคากุง้ปรบัตวัสงูขึน้มาอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปี 
ส่งผลใหเ้ป็นแรงจงูใจใหเ้กษตรกรลงเลีย้งกุง้เพิ่มจ านวนมากขึน้ 10-15% 

สถานการณโ์ลก จากที่ไทยเคยครองต าแหน่งผูผ้ลิตและส่งออกกุง้อนัดบั 1 ของโลกสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศปีละนบัแสน
ลา้นบาท แต่วนันีก้ลบัเสียแชมป์ใหป้ระเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม ขณะที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมเพาะเลีย้งกุง้ของโลก ภูมิภาค
อเมริกาที่เคยผลิตไดเ้ป็นรองชาติในเอเชียมาตลอดก าลงัแซงหนา้เรา โดยมีเอกวาดอรเ์ป็นผูน้  า ขณะที่ผลผลิตกุง้ในภูมิภาคเอเชีย
ตอนนีเ้วียดนามก็กลายมาเป็นดาวเด่น โดยมีการคาดการณว์่าผลผลิตกุง้โลกในปี 2565 จะเพิ่มขึน้ 8 -10% หากภาวะเศรษฐกิจ
โลกยงัคงรกัษาระดบัเท่ากบัปัจจบุนั 

 



สรุปสถานการณก์ารเลีย้งปลา ไตรมาส 4/2564 

สถานการณด์า้นการเลีย้งแมว้่าเขา้สู่ฤดูฝนปริมาณน า้เหนือเขื่อนเพิ่มขึน้บา้ง แต่ยังไม่เพียงพอส าหรบัภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่งผลกระทบตลาดในบางพืน้ท่ี ส่วนแหล่งน า้ธรรมชาติระดบัน า้เพิ่มมากขึน้ การเลีย้งดีขึน้ เกษตรกรส่วน
ใหญ่ยงัคงเลีย้งปลานิล 70% เนื่องจากตลาดรองรบัมากกว่าและเป็นที่นิยมของผูบ้ริโภคมากกว่าปลาชนิดอื่น ปลาดุก 20% และ
ปลาอื่นๆ 10% ภาพรวมผลผลิตดีกว่าในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา แต่ยังมีปัญหาลูกพันธุ์ปลาไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
เกษตรกรที่มีการลงปลาชุดใหม่อยู่บา้ง และราคาอาหารส าเร็จรูปปรบัตวัสงูขึน้ 3-6% สาเหตุเนื่องวตัถดุิบหลกัในการผลิตอาหาร
ปลาปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหเ้กษตรกรรายย่อยบางรายชะลอการเลีย้ง 

ราคาปลาปรบัตวัสูงขึน้จากไตรมาสก่อน ราคาปลานิลอยู่ที่ 70-75 บาท/กก. ปลาดุกอยู่ที่ 45-48 บาท/กก. ส่วนปลา
กะพงขาว (ปลาเนือ้) ท่ีราคาตกต ่าเท่ากบัช่วงไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 55-60 บาท/กก. 

สินคา้ปลานิลส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศ รอ้ยละ 95 และส่งออกเพียงรอ้ยละ 5 ในรูปปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง ซึ่งมี
ขนาดเล็ก มลูค่าต ่า และมีส่วนแบ่งในตลาดสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็นผูบ้ริโภครายใหญ่ของโลกในอตัราที่ต  ่า เพียงรอ้ยละ 1 ของมลูค่า
สินคา้ปลานิลทัง้หมดที่สหรฐัอเมรกิาน าเขา้  

แนวโน้มการเลีย้งปลา ไตรมาส 1/2565 

จากที่ปรมิาณฝนเริ่มทิง้ช่วงปัญหาภยัแลง้กลบัมาอีกครัง้ ปรมิาณน า้ในเขื่อนมีแนวโนม้ลดลง ส่งผลกระทบต่อการเลีย้ง

และตลาดในบางพืน้ที่ ส่วนพืน้ที่ภาคกลางปรมิาณการระบายน า้จากเขื่อนลดลง เกษตรกรยงัคงพบปัญหาปรมิาณพนัธุล์กูปลา

ไม่เพียงพอในบางพืน้ท่ี นอกจากนีร้าคาอาหารปลามีแนวโนม้ที่จะสงูขึน้จากไตรมาสก่อน อนัเนื่องมาจากวตัถดุิบในการผลิตไดม้ี

การขยบัราคาขึน้ และขาดแคลนวตัถดุิบบางตวัในตลาด คาดว่าปรมิาณการเลีย้งปลาของเกษตรกรจะยงัคงที่  

สรุปสถานการณส์ตัวเ์ลีย้ง ไตรมาส 4/2564 

 แมอ้ยู่ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  กลบัมาระบาดอีกครัง้ในช่วงปลายปี 
แต่อย่างไรก็ตามสตัวเ์ลีย้งยงัจ าเป็นตอ้งมีการบริโภคเป็นประจ า ประกอบกับผูเ้ลีย้งมีความเอาใจใส่ใหค้วามส าคญักบัสตัวเ์ลีย้ง
เสมือนสมาชิกในครอบครวั ท าใหม้ีการซือ้อาหารสัตวเ์ลีย้งส ารองไวเ้ช่นเดียวกบัสินคา้จ าเป็นอื่นๆ ตลาดสตัวเ์ลีย้งภายในประเทศ
มีผลกระทบนอ้ย ประชาชนสามารถออกมาจบัจ่ายอาหารสตัวเ์ลีย้งไดส้ะดวกทัง้หา้งคา้ปลีกและหา้งคา้ส่ง สายการบินเริ่มกลบัมา
บินอีกครัง้ ท าใหก้ารส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ ยโุรป และอเมรกิา มีปรมิาณเพิ่มขึน้ 

แนวโน้มอาหารสัตวเ์ลีย้ง ไตรมาส 1/2565 

ตลาดสตัวเ์ลีย้งภายในประเทศมีแนวโนม้การเติบโตสงูกว่าไตรมาสก่อน ประมาณ 10-15% ถึงแมว้่าภาวะเศษฐกิจใน
ปัจจุบันจะตกต ่า แต่การเลีย้งสัตวเ์ลีย้งภายในประเทศยังตอ้งการความสะดวกสบาย และลดระยะเวลาการดูแลเรื่องการให้
อาหาร ดงันัน้อาหารส าเรจ็ยงัเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะอาหารสตัวแ์บบแหง้ ซึ่งแชรส์ดัส่วนตลาด 80% ท่ีเหลือเป็นอาหารแบบเปียก 

ตลาดการส่งออกทัง้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ติบโตมากขึน้ ส่วนตลาดยุโรปและอเมริกามีปริมาณการส่งออกไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง แมว้่ายงัมีปัญหาเรื่องการระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  แต่ความรุนแรงของโรคลดลงท าใหไ้ม่เป็น
อุปสรรคต่อการส่งออก ส่วนประเทศจีนและญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเอเชียก็ยงัคงมีความตอ้งการอาหารสตัวเ์ลีย้งสงูอย่าง
ต่อเนื่อง ท าใหย้อดการส่งออกมีแนวโนม้เพิ่มมากขึน้ 
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