
17 พฤษภาคม 2565 

 

เร่ือง ค าอธิบาย และการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) ขอน าส่งค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ า
ไตรมาส 1 ปี 2565 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายรวม 218.08 ลา้น
บาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตวน์ ้ า รายไดจ้ากธุรกิจอาหารสัตวเ์ล้ียง และรายไดจ้ากธุรกิจพลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 
34.20 ลา้นบาท 178.21 ลา้นบาท และ 5.67 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงรายไดด้งักล่าวคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 15.68 ร้อยละ 81.72 และ
ร้อยละ 2.60 ของรายได้จากการขายรวม ตามล าดับ  บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.47 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน  

โดยไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 73 ล้านบาท ซ่ึงขาดทุนลดลงร้อยละ 3.03  
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากบริษทัฯมียอดขายอาหารสัตวเ์พ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 51.47  

บริษัท พพี ีไพร์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ไตรมาสที่ 1 
ปี 2565 

ไตรมาสที่ 1 
ปี 2564 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย  218.08 143.98 74.10 51.47 

รายไดอ้ื่น 2.97 13.13 (10.16) (77.38) 
 รวมรายได ้ 221.05 157.11 63.94 40.70 
ตน้ทุนขาย  216.46 153.62 62.84 40.91 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร  34.97 53.87 (18.90) (35.08) 
ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 27.73 - 27.73 100.00 
ผลขาดทนุ (ก าไรและกลบัรายการ) จากการดอ้ยค่า TFRS 9 (2.07) 7.93 (10.00) (126.10) 
 รวมค่าใชจ้่าย  277.09 215.42 61.67 28.63 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (56.04) (58.31) 2.27 3.89 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน  15.97 20.22 (4.25) (21.02) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (72.01) (78.53) 6.52 8.30 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงินได ้ 0.99 (3.25) 4.24 130.46 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  (73.00) (75.28) 2.28 3.03 



ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 

1.1 รายได้ 
ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตวน์ ้า 
   ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตวน์ ้ าเท่ากบั 34.20 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.54 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีผลกระทบท าให้ราคา
ขายในตลาดลดลงอย่างต่อเน่ือง และปริมาณการขายลดลงจากการท่ีเกษตรกรไม่สามารถน าสัตวน์ ้ าออกสู่ทอ้งตลาดได ้แต่ในไตรมาส
ท่ี 1 ปี 2565 สถาณการณ์ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตวน์ ้ าดีขึ้นกว่าปีก่อน จึงเป็นเหตุให้รายไดจ้ากการขายเพ่ิมสูงขึ้น เม่ือเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน  

 
ธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง 
   บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียงเทา่กบั 178.21 ลา้นบาท เติบโตเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 68.44 เม่ือเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
 
ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 
   บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายไดจ้ากการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษทัยอ่ย ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 จ านวน 5.67 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 21.69 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
บริษทัมีโรงไฟฟ้าท่ีรับรู้รายได ้5 โรง จากโรงไฟฟ้าทั้งหมดท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย ์15 โรง   

1.2 ต้นทุนขาย 

ตน้ทุนขายส่วนใหญ่ของบริษทัมาจากตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิต โดยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทัมีตน้ทุนขายเท่ากบั 
216.46 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.91 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งตามรายไดจ้ากการขายอาหารสัตวท่ี์เพ่ิมขึ้น 

1.3 ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เท่ากบั 1.62 ลา้นบาท ก าไรเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 11.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
116.80 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เท่ากบั 34.97 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 18.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 35.08 ซ่ึงทางบริษทัมีนโยบายควบคุมค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็น จึงส่งผลให้ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 

1.5 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ   

ใน ไตรมาสท่ี 1 ปี 2565  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิ 0.033 บาทต่อ
หุ้น    

 

 



ฐานะทางการเงิน     

2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม จ านวน 1,570.72 ลา้นบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 จ านวน 38.77 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.41 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากค่าเส่ือมราคา จ านวน 25.46 ลา้นบาท  

2.2 หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวม จ านวน 1,421.25 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 จ านวน 89.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.92  ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากบริษทัไดจ้่ายช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
จ านวน 25.71 ลา้นบาท  และไถ่ถอนหุ้นกูบ้างส่วนจ านวน 20.76 ลา้นบาท  

สัดส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 9.51 เท่า และ 

15.29 เท่า ตามล าดบั 

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 149.47 ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึ้นจาก ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 จ านวน 50.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.24 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมทุนจ านวน 91.53 ล้านบาท และผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานเบด็เสร็จในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 จ านวน 40.88 ลา้นบาท  

สภาพคล่อง 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 129.41 
ลา้นบาท กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการลงทุนจ านวน 0.47 ลา้นบาท กระแสเงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 
15.99 ลา้นบาท และผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้น 53.52 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลง 59.44 ลา้นบาท ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจ านวน 18.20 ลา้น
บาท       

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ืองอ่ืนๆ 

เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พภิพ 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใตพ้ิภพจ านวน 9 แห่ง 
ในประเทศญ่ีปุ่ น มีมูลค่าโครงการทั้งหมดจ านวน 2,700 ลา้นเยน (786 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 Sumo Power Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีการจ่ายเงินมดัจ าส าหรับโรง
ผลิตไฟฟ้า 1 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นเยน ให้กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และมีการจ่ายเงินมดัจ าส าหรับโรงผลิตไฟฟ้า 1 แห่ง 
เป็นจ านวนเงิน 53 ลา้นเยน ให้กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ไดโ้อนท่ีดิน 1 แห่งไปยงับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง แมว่้าบริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง มี
หน้าท่ีตอ้งโอนท่ีดินเหล่าน้ีให้กบั Sumo Power Company Limited ซ่ึงราคาโอนทรัพยสิ์นรวม 300,000,000 เยน ซ่ึง Sumo Power 
Company Limited ไดจ้่ายเงินให้กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง แลว้จ านวน 50,000,000 เยน 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 Sumo Power Company Limited ไดด้ าเนินการทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1 แห่งดงักล่าวให้แก่บริษทัเอกชนแห่งท่ีสองและการเรียกร้องค่าเสียหาย 1,000,000 เยน จากบริษทัเอกชนแห่งท่ี
หน่ึง 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 PPSN Company Limited ไดด้ าเนินการยื่นขอเฉล่ียทรัพยข์องบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง เพื่อ
เรียกร้องเงินมดัจ าโรงไฟฟ้า จ านวน 50 ลา้นเยน ซ่ึงในวนัท่ี 24 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยไดรั้บเงินจากการเฉล่ียทรัพยง์วดแรก
จ านวน 500,000 เยน  

ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีความไม่แน่นอนและผลของขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด 
 

เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับการโครงการริเวอร์ไซด์ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรม
การร่วมลงทุนกบับริษทั ริช พาร์ทเนอร์ส จ ากดั หรือ Rich Partners Co., Ltd. (“ริช พาร์ทเนอร์ส”) ในโครงการอสังหาริมทรัพย์
ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใตโ้ครงการช่ือ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยู่ท่ี
เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดงักล่าวพฒันาภายใต ้บริษทัเจา้ของโครงการช่ือบริษทั ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสทเ์มน้ท์ 
จ ากัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ
ประเทศเวียดนาม ทั้งน้ี บริษทัฯ จะร่วมลงทุน ในโครงการเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 3,100 ลา้นเยน หรือ 911.83 ลา้นบาท (อา้งอิงจาก
อตัราแลกเปล่ียนท่ี 29.4140 บาท ต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561) และบริษทัฯ จะมีสิทธิ
ในการจ าหน่าย และ ไดรั้บผลตอบแทนทั้งหมดจากการจ าหน่ายห้องชุดพกัอาศยัของโครงการริเวอร์โซด์ ซ่ึงบริษทัฯ ไดค้ดัเลือก
และตกลงกบัผูร่้วมทุน ซ่ึงคิดเป็นพ้ืนท่ีรวมประมาณไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีในส่วนพกัอาศยัทั้งหมดในโครงการริเวอร์ไซด์ 
โดยบริษทัฯ จะได้การรับประกันผลตอบแทนการร่วมลงทุนขั้นต ่าในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีของจ านวนเงินลงทุนของบริษทัฯ
ทั้งหมด ตามท่ีจะก าหนดในสัญญาร่วมลงทุน หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญาร่วมลงทุนฯ”) ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทั ริช 
พาร์ทเนอร์ส จ ากดั อยูใ่นระหว่างเจรจา และจะลงนามในสัญญาดงักล่าวต่อไป  

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษทัไดจ้่ายช าระเงินมดัจ าจ านวน 210 ลา้นเยน (ประมาณ 62.31 ลา้นบาท) และจะช าระเงิน
ลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่างๆ ตามท่ีจะระบุไวใ้นสัญญาร่วมลงทุนฯ ส าเร็จครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี หาก
เง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่างๆดงักล่าวไม่ส าเร็จครบถว้นภายในระยะเวลาก าหนด บริษทัฯ มีสิทธิ ไดรั้บเงินมดัจ าดงักล่าวคืนทั้งจ านวน 



ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 15/2562 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 มีมติให้บริษทัออกหนงัสือยกเลิกการ
ลงทุนดงักล่าว และขอรับเงินมดัจ าดงักล่าวจ านวน 65.57 ลา้นบาท เน่ืองจากการพฒันาโครงการดงักล่าวมีความล่าชา้เกินกว่าท่ีได้
ตกลงกนั ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการพฒันาโครงการดงักล่าวสูงขึ้น 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจ าดงักล่าวจ านวน 171 ลา้นเยน (เทียบเท่า 47.10 ลา้นบาท) คืนจาก ริช 
พาร์ทเนอร์ส  

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจ าดงักล่าวจ านวน 5 ลา้นเยน (เทียบเท่า 1.48 ลา้นบาท) คืนจาก ริช 
พาร์ทเนอร์ส  

ซ่ึงปัจจุบนับริษทัก าลงัอยูร่ะหว่างการติดตามทวงถามเงินส่วนท่ีเหลือคืนและจะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและเงนิให้กู้ยืมกับ Aulux Power Co.,Ltd 
บริษทัมียอดเงินกูย้ืมจาก Aulux Power Co., Ltd. 0.27 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อ

ปี ครบก าหนดช าระคืนในเดือนมกราคม 2563 โดยบริษทัจะไม่จดัท าสัญญาฉบบัใหม่ และในอนาคตจะน าไปหักกลบลบหน้ีกบั
เงินให้กูย้ืม 

บริษทัมียอดเงินให้กูย้ืมกบั Aulux Power Co., Ltd. 81.92 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 
ต่อปี ครบก าหนดช าระคืนในปี 2563 - 2564 และเม่ือทวงถาม เม่ือบริษทัมีสภาพคล่องดีขึ้น บริษทัจะติดตามทวงถามผา่นท่ีปรึกษา
ทางกฎหมายต่อไป  
 
สรุปสถานการณ์การอุตสาหกรรมกุ้ง 

สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งไตรมาส 1/2565 ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม  สภาพภูมิอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย สภาวะอากาศ
ค่อนขา้งแปรปรวน และอุณหภูมิค่อนขา้งต ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีผลกบัการกินอาหารของกุง้ลดลง เกษตรผูเ้ล้ียงกุง้พบ
ปัญหาเร่ืองโรคระบาดตัวแดงดวงขาว เน่ืองจากมีเร่ือง โรคขี้ขาวและ EHP ท าให้กุ้งโตช้า และอตัรารอดต ่าเกิดขึ้นอย่างต่อ
เน่ืองมาจากปลายปีท่ีแลว้ ส่งผลให้มีตน้ทุนความเสียหายเพ่ิมสูงมากขึ้น ประกอบกบัราคาอาหารกุง้มีการปรับตวัเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม 
5% ส่งผลให้เกษตรกรชะลอการลงลูกกุง้ โดยในช่วงไตรมาส1 มีการเล้ียงกุง้ 30-40% ของพ้ืนท่ีฟาร์มโดย เกษตรกรส่วนใหญ่  มี
การปรับลดความหนาแน่นในการเล้ียงกุง้ลงประมาณ 30-50% (กุง้ขาววานาไมจาก 200,000 ตวั/ไร่ เหลือ 100,000-150,000 ตวั/ไร่)  
เพ่ือลดความเส่ียงของโรคท่ีจะเกิดขึ้น  เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลง 10-15 % ปริมาณการเล้ียงกุง้ส่วนใหญ่ยงัเป็น กุง้ขาวแวนนาไม 
90%, กุง้กุลาด า 5% (ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั) และกุง้กา้มกราม 5% (พ้ืนท่ีภาคกลาง และ จ.ฉะเชิงเทรา) ของพ้ืนท่ี
การเล้ียง ประกอบกบัราคากุง้ปรับตวัลดลงไตรมาสท่ี 4/2564 ผ่านมา แต่ยงัสูงกว่าปีท่ีผา่นมาเม่ือเปรียบเทียบ ณ.ช่วงเวลาเดียวกนั 
กุง้ขาวไซด ์100 ตวั/กก. ราคา 120-125 บาท เน่ืองจากมาตรการผ่อนปรนของรัฐให้มีการเปิดร้านจ าหน่ายอาหาร เป็นเหตุให้ตลาด
การจ าหน่ายและการบริโภคกุง้ภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้กุง้ขนาดเล็กราคายงัทรงตวั ขณะท่ีกุง้ขนาดใหญ่ ราคาปรับ
เพ่ิมขึ้น จากการส่งออกกุง้ขาวแวนนาไมปรับตวัสูงขึ้น ตลาดหลกัยงัเป็นอเมริกา และญ่ีปุ่ น ส่วนการส่งออกกุง้กุลาด ายงัมีการ
ส่งออกไปประเทศจีน ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

แนวโน้มไตรมาส 2/2565 ช่วงไตรมาสท่ี 2 คาดว่าสถานการณ์ดา้นสภาวะแวดลอ้มจะเร่ิมดีขึ้น เหมาะสมกบัการเล้ียงกุง้
มากขึ้น ปัญหาเร่ืองโรคระบาดลดลง เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีการเล้ียงมากขึ้นประมาณ 60-70% ของพ้ืนท่ี ท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาด
มากขึ้น ส่งผลท าให้ราคากุง้เร่ิมมีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้น และจากการท่ีรัฐบาลปรับบทบาทเพ่ือความยัง่ยืนของอุตสาหกรรมกุง้ โดย
การก าหนดเป้าหมายการผลิตกุง้ในประเทศท่ีชดัเจน มีรูปแบบแนวทางการเล้ียงท่ีเหมาะสมกบัเกษตรกรทุกกลุ่ม ควบคุมปัญหา
โรคระบาดไดรั้บการแกไ้ขป้องกนั เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนโดยเนน้ใชร้ะบบการเล้ียงท่ีเหมาะสม มีตน้ทุนต ่าลง และลดความ
สูญเสียเน่ืองจากการเกิดโรคในระหว่างการเล้ียง เพื่อควบคุมตน้ทุนแฝงให้อยูใ่นระดบัต ่า และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ



โรคเช้ือไวรัสโควิด -19 ท่ีมีความรุนแรงลดลงในหลายประเทศ ทั้งอเมริกา และยุโรป รวมถึงประเทศไทย การเปิดตลาดคา้ขาย
ระหว่างประเทศไดดี้ขึ้น ท าให้สภาวะเศรษฐกิจโลกดีขึ้น การส่งออกกุง้ไดม้ากขึ้น อีกทั้งทางสมาคมกุง้ไทย สร้างช่องทางการขาย
และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก รวมถึงการเจรจา FTA, สร้างระบบมาตรฐานการผลิตตลอดห่วง
โซ่อุตสาหกรรม และ น าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ตลอดจนเจรจาปัญหาการคา้ในตลาดส าคญัอย่างยโุรป 
สามารถสร้างผลผลิตกุง้ไดอ้ยา่งเพียงพอบนตน้ทุนท่ีแข่งขนัทางการตลาดกบัคู่แข่งขนัได ้  
 

สถานการณ์การอุตสาหกรรมปลา 

สถานการณ์การเลีย้งปลาไตรมาส 1/2565 เน่ืองจากปริมาณน ้ามีเพียงพอส าหรับการเล้ียงในรอบปี ปริมาณฝนท่ีตกทัว่ถึง
ทุก ๆ พ้ืนท่ี ประกอบราคาหน้าฟาร์มท่ี เกษตรจ าหน่ายไดป้รับตวัสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกรเร่ิมกลบัมาเล้ียงใหม่อีกคร้ัง หลงัจากท่ี
พกับ่อ หรือลดรอบการเล้ียง เกษตรกรยงัเน้นการเล้ียงปลานิลและปลาทบัทิม 70%, ปลาดุก 20% และปลาอ่ืนๆ 10% ของพ้ืนท่ี 
ส าหรับผลผลิตปลานิลในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 มีแนวโน้มทรงตวั เม่ือเปรียบเทียบกบั ปี 2564 การเพาะเล้ียงลูกปลาอตัรารอด
เพ่ิมขึ้นและเกษตรกรมีการปรับเปล่ียนการเล้ียงโดยมีการอนุบาลลูกปลาให้ไดข้นาดใหญ่ ก่อนปล่อยลงบ่อเล้ียงจริง เพ่ือเพ่ิมอตัรา
การรอดมากย่ิงขึ้น รวมทั้งเพ่ิมอตัราการปล่อยลูกพนัธ์ุมากย่ิงขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ส่วนสถานการณ์ดา้นราคา โดย 
ราคาปลานิลท่ีเกษตรกรขายไดห้น้าฟาร์มเฉล่ีย ขนาดใหญ่น ้ าหนกั 700-900 กรัม ราคา 45-50  บาท/กก. ปลาทบัทิม 70-75 บาท 
ราคาของปลาดุกค่อนขา้งดีขึ้น 45-48 บาท/กก. ส่วนปลากะพงราคาลดลงและตกต ่าอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นตลาดบริโภคเฉพาะ
กลุ่ม การเล้ียงมีความยาก ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน เป็นเหตุให้ตอ้งลดพ้ืนท่ีการเล้ียงลง 

แนวโน้มไตรมาส 2 เน่ืองจากสถานการณ์ราคาสินคา้อุปโภค บริโภคปรับตวัสูงขึ้น โดยเฉพาะโปรตีนจากสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ย
นม และสัตวปี์ก ส่งผลให้ประชาชนหนัมาบริโภคโปรตีนจากปลาเพ่ิมมากขึ้น ผลผลิตปลานิลท่ีตกคา้งอยูท่ี่ฟาร์มเกษตรกรไดมี้การ
ระบายออกสู่ตลาด ประกอบกบัในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผลผลิตท่ีเกษตรกรวางแผนผลิตเพื่อจะน าออกมาจ าหน่าย เม่ือภาครัฐเปิด
ให้มีตลาดสามารถขายอาหารไดป้กติ ร้านอาหารสามารถนัง่ทานท่ีร้านได ้ย่อมส่งผลให้พ่อคา้ แม่คา้ และ แพปลารับซ้ือปลาอย่าง
ต่อเน่ือง ผลผลิตเร่ิมทยอยมาสู่ตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคาปลานิลเร่ิมปรับตวัเพ่ิมขึ้นทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นขนาดท่ี
ตลาดมีความตอ้งการสูง  โดยเกษตรกรมีการเพ่ิมมาตรฐานในการเล้ียง ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และระบายผลผลิตไดม้ากขึ้น 
 

สถานการณ์การอุตสาหกรรมสัตว์เลีย้ง 

สถานการณ์ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565  เน่ืองจาก ปัจจุบนัสัตวเ์ล้ียงเป็นท่ีนิยมเล้ียงกนัมากขึ้น ซ่ึงสัตวเ์ล้ียงมีการบริโภค
เป็นประจ าเหมือนกบัคน ประกอบกบัผูเ้ล้ียงตอ้งมีความเอาใจใส่กบัสัตวเ์ล้ียงเป็นพิเศษ เน่ืองจากสัตวเ์ล้ียงจะมีความเช่ืองและ
ซ่ือสัตยก์บัเจา้ของ และในส่วน ราคาอาหารสัตวเ์ล้ียงนั้นมีการปรับตวัสูงขึ้น  10-15% ท าให้มีการซ้ืออาหารสัตวเ์ล้ียงเพ่ือส ารองไว้
ลดลง มีผลท าให้ตลาดสัตวเ์ล้ียงภายในประเทศความขา้งทรงตวัในช่วงเดียวกนักบัปี 2564 และมีการส่งออกอาหารสัตวเ์ล้ียงไป
ขายยงัประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียนซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ ทั้งมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ดงันั้นปริมาณการเติบโตส าหรับ
การส่งออกมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึ้น  

แนวโน้มไตรมาส 2 จากสภาวะเศษฐกิจในปัจจุบนัตกต ่า แต่ตลาดสัตวเ์ล้ียงภายในประเทศมีแนวโนม้การเติบโตสูงกว่า
ไตรมาสท่ี 1 ประมาณ 10% การเล้ียงสัตวเ์ล้ียงภายในประเทศยงัมีตอ้งการอย่างต่อเน่ืองเพราะประชาชนระดบักลาง และล่าง ไดมี้
การปรับเปล่ียนมาให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปกนัมากขึ้น และลดระยะเวลาการดูแลเร่ืองการให้อาหาร ประกอบกบัอาหารสดท่ีมีการ
ปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้น ดงันั้นอาหารส าเร็จรูปยงัเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะอาหารสัตวแ์บบแห้ง ซ่ึงแชร์สัดส่วนตลาด 80% เป็นอาหาร
แบบเปียก 20% (ส าหรับแมว 15% สุนัข 5%) ตลาดการส่งออกทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ติบโตมาขึ้น ส่วนตลาดยุโรป และ
อเมริกา มีปริมาณการส่งออกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้ช่วงไตรมาส2/2565 ยอดการส่งออกมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึ้น 
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