
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ                                                                   
สําหรับผลการดาํเนินงานไตรมาสที) 1 ปี ,-60 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ในไตรมาสที� 1 ปี 2560 บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม  417.83 
ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์นํ 6าและอาหารสตัว์เลี 6ยง และธุรกิจพลงังานไฟฟ้า และรายได้อื�นๆ 
เทา่กบั 400.67 ล้านบาท และ 17.16 ล้านบาทตามลาํดบั ซึ�งคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 95.89 และร้อยละ 4.11 ของรายได้
รวมตามลาํดบั บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมเพิ�มขึ 6นร้อยละ 18.51 เมื�อเปรียบเทียบกบั ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

โดยไตรมาสที� 1 ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 12.91 ล้านบาท ผลประกอบการลดลงร้อยละ 
12.95 เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการคา่ใช้จา่ยทางการเงินที�สงูขึ 6น เนื�องจาก
หนี 6สนิที�เพิ�มขึ 6นจากการออกหุ้นกู้  

           

งบการเงนิรวม 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ไตรมาส 1 
ปี 2560 

ไตรมาส 1 
ปี 2559 

เปลี)ยนแปลง 
เพิ)มขึ 5น (ลดลง) 

ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 
รายได้อื�นๆ 

400.67 
17.16 

340.36 
12.20 

60.31 
4.96 

17.72% 
40.66% 

รวมรายได้ 417.83 352.56 65.27 18.51% 
ต้นทนุขาย 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

336.90 
67.18 

284.86 
54.63 

52.04 
12.55 

18.27% 
22.97% 

รวมค่าใช้จ่าย 404.08 339.49 64.59 19.03% 
กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 

13.75 
(0.17) 

(21.67) 

13.07 
(2.69) 

(11.56) 

0.68 
2.52 

(10.11) 

5.20% 
(93.68%) 

87.46% 
กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

(8.09) 
(4.82) 

(1.18) 
(6.08) 

(6.91) 
1.26 

585.59% 
(20.72%) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื)อง 
ขาดทนุสาํหรับงวดจากการดําเนินงานที�ยกเลกิ 
กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับงวด 
สว่นที�เป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที�ไมม่ีอํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

(12.91) 
E 
(12.91) 
E 

(7.26) 
(4.17) 

(11.43) 
(2.55) 

(5.65) 
                   4.17 

(1.48) 
2.55    

77.82% 
(100.00%) 

12.95% 
(100.00%) 

กาํไร(ขาดทุน)ที)เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ        (0.02) (0.02) C C 
 

 



 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ปี  !60 

1.1 รายได้ 
ธุรกิจอาหารสัตว์นํ 5า และอาหารสัตว์เลี 5ยง 
ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์นํ 6าและอาหารสตัว์เลี 6ยงเทา่กบั 394.35 ล้านบาท เพิ�มขึ 6น 

ร้อยละ 15.86 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
สาํหรับอตุสาหกรรมการเลี 6ยงกุ้ง โดยรวมเกษตรกรสว่นใหญ่ลงกุ้งลา่ช้าซึ�งเกิดจากการประสบปัญหาโรคระบาดและ

สภาพอากาศแปรปรวน แตฟ่าร์มเพาะเลี 6ยงกุ้ งขนาดใหญ่ที�สามารถปรับตวัด้วยการใช้เทคนิควิธีการเลี 6ยงที�มีความ
เหมาะสมกบัแตล่ะพื 6นที� ประกอบกบัการหาข้อมลูการเลี 6ยงใหม่ๆ  เพิ�มขึ 6น สว่นพื 6นที�การเลี 6ยงภาคกลางเป็นพื 6นที�การเลี 6ยงที�
มีศกัยภาพในการผลติเพียงพื 6นที�เดียว ซึ�งช่วยให้ปริมาณผลผลติโดยรวมดีขึ 6น แตก็่ยงัคงประสบปัญหาสภาพอากาศเช่นกนั  
แนวทางในการทําการตลาดเชิงรุกของอาหารกุ้ง โดยเน้นการขยายฐานลกูค้าใหม ่ เพื�อเพิ�มผลผลติกุ้งให้แก่ผู้ เพาะเลี 6ยง จึง
ทําให้รายได้จากการขายอาหารกุ้งปรับเพิ�มขึ 6นร้อยละ 68.69 เมื�อเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่น  

สาํหรับอตุสาหกรรมการเลี 6ยงปลา การเลี 6ยงปลาทรงตวัเนื�องจากปลาเนื 6อล้นตลาดและราคาปลาลดตํ�าลง ปริมาณ
การขายปลาทกุชนิดลดลง สง่ผลให้เกิดการชะลอตวัในการลงปลาชดุใหม ่ อีกทั 6งเกิดจากสภาวะภยัแล้งที�มีตอ่เนื�องจากปี 
2559 สง่ผลกระทบตอ่การเลี 6ยงปลาในทกุพื 6นที� ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจที�ซบเซา จึงทําให้รายได้จากการขายอาหาร
ปลา ลดลงร้อยละ 5.86  เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

สาํหรับการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลี 6ยง ทั 6งโรงงานเพชรบรีุและโรงงานสงขลาสามารถรับปริมาณการสั�งผลติได้ใน
จํานวนที�เพิ�มขึ 6นอยา่งตอ่เนื�อง สง่ผลให้รายได้จากการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลี 6ยงเพิ�มขึ 6นร้อยละ 119.76 เมื�อเทียบกบัไตร
มาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า พลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี�ปุ่ น ภายใต้บริษัท พีพี

เอสเอ็น จํากดั บริษัท ซูโม ่ พาวเวอร์ จํากดั และบริษัทยอ่ยอื�นๆ ที�จดัตั 6งขึ 6นตามโครงสร้างการลงทนุ โดยในไตรมาส 1 ปี 

2560 มีรายได้จากการจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าเทา่กบั 6.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของยอดขายรวมของทั 6งบริษัทฯ 

ซึ�งปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าทั 6งหมด 13 แหง่  และจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้แล้วจํานวน 3 แหง่ 

1.2 ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากต้นทนุวตัถดุิบในการผลติ โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีต้นทนุขายเทา่กบั 
336.90 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 18.27 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากยอดขายเพิ�มขึ 6น ทั 6งนี 6ต้นทนุขาย
ตอ่ยอดขายปรับตวัจากร้อยละ KL.MN% ในไตรมาส O ปี PQQN เป็นร้อยละ KR.SK ในไตรมาส O ปี PQMS 

 

 

 



1.3 กาํไรขั 5นต้น 

กําไรขั 6นต้นในไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 63.77 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 14.90 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที�
มีกําไรขั 6นต้นเทา่กบั QQ.QS ล้านบาท 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 67.18 ล้านบาท เพิ�มขึ 6นร้อยละ 22.97 เมื�อเทียบกบั ไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน โดยคา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร ตอ่ยอดขาย ปรับตวัเพิ�มขึ 6นร้อยละ 3.13 เมื�อเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน 

1.5 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ   

ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 12.91 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.02 บาทตอ่หุ้น ซึ�ง
ใกล้เคยีงกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนสาเหตหุลกัเกิดจากคา่ใช้จา่ยทางการเงินที�สงูขึ 6น เนื�องจากหนี 6สนิที�เพิ�มขึ 6นจากการ
ออกหุ้นกู้  

 

ฐานะการเงนิ     

2.1 สนิทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จํานวน 3,716.66 ล้านบาท โดยเพิ�มขึ 6นจาก ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2559 จํานวน 147.35 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ 6นร้อยละ 4.13 การเพิ�มขึ 6นดงักลา่ว เป็นการเพิ�มขึ 6น ของเงินสดและเงิน

ฝากธนาคาร และทรัพย์สนิประเภทอาคารและรถยนต์ รวมถงึรายการกําไรที�ยงัไมเ่กิดขึ 6นของหลกัทรัพย์ในความต้องการ

ของตลาด 

2.2 หนี 5สนิ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนี 6สนิรวม จํานวน 1,823.55 ล้านบาท โดยเพิ�มขึ 6นจาก ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2559 จํานวน 73.59 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ 6นร้อยละ 4.21 ซึ�งเกิดจากเจ้าหนี 6การค้าและเจ้าหนี 6อื�น และหนี 6สนิตาม

สญัญาเชา่ระยะยาว 

สดัสว่นของหนี 6สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 0.96 เทา่ และ 0.96

เทา่ ตามลาํดบั 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,893.11 ล้านบาท  โดยเพิ�มขึ 6นจาก ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2559 จํานวน 73.76 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ 6นร้อยละ 4.05 เนื�องจากรายการกําไรที�ยงัไมเ่กิดขึ 6นของหลกัทรัพย์ใน

ความต้องการของตลาด 



 

สภาพคล่อง 

ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิที�ใช้ไปในจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน (2.63) ล้าน

บาท กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการลงทนุเทา่กบั 74.66 ล้านบาท จากดอกเบี 6ยรับ และรับคืนเงินลงทนุชั�วคราวอื�น และ

กระแสเงินสดที�ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน (1.84) ล้านบาท  โดยทําให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เพิ�มขึ 6น  71.64 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด

จํานวน  144.85 ล้านบาท            

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2560 
สถานการณ์การเลี 5ยงกุ้ง  

ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม E เดือนมีนาคม ในเขตภาคตะวนัออกและภาคใต้  เกษตรกรทยอยลงกุ้งอยา่งลา่ช้า
เป็นผลตอ่เนื�องมาจากไตรมาส R ปี PQQN ซึ�งเกษตรกรผู้ เลี 6ยงกุ้ งประสบปัญหาอยา่งหนกั เช่นปัญหากุ้งไมโ่ต, โรคติดเชื 6อ 
EHP, การระบาดหนกัของโรคขี 6ขาว และโรคไวรัสตวัแดงดวงขาว (WSSV)  พร้อมทั 6งเข้าชว่งรอยตอ่ฤดกูาลทําให้สภาพ
อากาศแปรปรวน  อากาศร้อนสลบักบัฝนตก และยงัประสบอทุกภยัครั 6งใหญ่ในพื 6นที�ภาคใต้  สง่ผลกระทบและสร้างความ
เสยีหายกบัอตุสาหกรรมกุ้งเป็นวงกว้าง จึงทําให้รอบการเลี 6ยงกุ้ งลา่ช้าลงเป็นอยา่งมาก พร้อมทั 6งเกษตรกรยงัต้องหาข้อมลู
การการเลี 6ยงใหม่ๆ  และหาแหลง่ลกูพนัธุ์กุ้ งที�เชื�อถือได้ เนื�องจากไตรมาส R ปี PQQN ที�ผา่นมา เกษตรกรไมป่ระสบผลสาํเร็จ
จากการเลี 6ยงเพราะปัญหาดงักลา่ว   พื 6นที�การเลี 6ยงภาคกลางจึงเป็นพื 6นที�การเลี 6ยงที�มีศกัยภาพในการผลติเพียงพื 6นที�เดียว 
แตก็่ยงัได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนเช่นกนั สง่ผลให้ผลผลติกุ้งขาวทั 6งประเทศในไตรมาส O ปี PQMS ลดลง 
QR.MK % เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส O ปี PQQN  
 

แนวทางการทําตลาด ในชว่งไตรมาส O ปี PQMS เน้นการทําตลาดในเชิงรุก  โดยเน้นการขยายฐานลกูค้าใหมเ่พิ�ม
ในเขตพื 6นที�ที�มีศกัยภาพในการผลติสงูด้วยสนิค้าคณุภาพ เพื�อเพิ�มผลผลติกุ้งให้แกเ่กษตรกรผู้ เพาะเลี 6ยง   โดยเฉพาะใน
เขตพื 6นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ซึ�งมีการเพาะเลี 6ยงกุ้งก้ามกรามจํานวนมาก  โดยเฉพาะจงัหวดักาฬสนิธุ์   
ร้อยเอ็ด   นครราชสมีา  ชยัภมูิ ภาคเหนือจงัหวดัเชียงราย ภาคกลางจงัหวดันครปฐม ราชบรีุ และสพุรรณบรีุ และการ
ขยายช่องทางการทําตลาด ให้เพิ�มขึ 6นจากฐานลกูค้าเดมิ รวมถึงการเน้นการให้บริการวชิาการเพื�อให้เข้าถงึและใกล้ชิด
ลกูค้าและเป็นที�ปรึกษาทางธุรกิจได้ 
 

สถานการณ์การเลี 5ยงปลา 

การเลี 6ยงปลาทรงตวัเนื�องจากปลาเนื 6อล้นตลาดและราคาปลาลดตํ�าลงทั 6งปลานิล ปลาทบัทิม และปลาดกุ ปริมาณการ
ขายปลาทกุชนิดลดลงจากเดิม รวมถงึการทุม่ตลาดปลาของคูแ่ขง่ และเอเยน่ต์รายใหญ่ สง่ผลให้การลงปลาชดุใหมช่ะลอ
ตวั และลงปลาในอตัราหนาแนน่ตํ�า  คาดวา่จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที�ซบเซาสง่ผลถึงกําลงัซื 6อลดลงตามไปด้วย
อีกทางหนึ�ง 



 สภาวภยัแล้งที�มีตอ่เนื�องจากปี PQQN จนถึงไตรมาสแรกของปี PQMS สง่ผลกระทบตอ่การเลี 6ยงปลาในทกุพื 6นที� 
ถึงแม้ในชว่งที�ผา่นมาจะมีฝนตกซึ�งชว่ยลดปัญหาได้บ้างเป็นระยะเวลาสั 6น ๆ เทา่นั 6น ซึ�งในปีนี 6คาดวา่จะยงัคงพบปัญหา
ดงักลา่วที�สง่ผลตอ่การเลี 6ยงปลาในปี PQMS 
 จากยอดขายในไตรมาสที� O ปี PQMS เมื�อเทียบกบัปี PQQN  ลดลงจากปริมาณการรับจ้างผลติสนิค้า  และการทํา
ตลาดที�ชะลอตวัจากสถานการณ์ที�เกิดขึ 6นข้างต้น ซึ�งมีแนวโน้มที�ดขีึ 6นเนื�องจากการทําตลาดในกลุม่ลกูค้าใหมเ่ข้ามา
ทดแทนลกูค้าเดิมที�หยดุการซื 6อขาย    
 

แนวทางการทําตลาด เน้นฐานจากลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม ่โดยการดแูลและให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจ การ
วางแผนการเลี 6ยงปลาแก่เกษตรกรผู้ เลี 6ยงปลามุง่เน้นลกูค้าเป้าหมาย  โดยการทําตลาดแบบครบวงจร   และการเปิดตวั
สนิค้าใหม ่อาหารปลากะพงในกลุม่ลกูค้าพื 6นที�เป้าหมายหลกัที�มกีารเพาะเลี 6ยงปลากะพงมากที�สดุของประเทศไทย     
 
ความคืบหน้าธุรกิจพลังงาน 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 บริษัทฯ ได้ลงทนุในธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพจํานวน OP แหง่ โดยสามารถจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

(COD)ได้แล้วจํานวน P แหง่ สว่นที�เหลอือีก OS แหง่ยงัอยูใ่นระหวา่งเตรียมการดาํเนินงานและยงัไมม่ีสญัญาการขาย

ไฟฟ้าให้ลกูค้า 

 ณ วนัที� R กมุภาพนัธ์ PQMS บริษัทฯ ได้ลงทนุซื 6อโรงผลติพลงังานไฟฟ้าที�ดําเนินงานแล้วเพิ�มอีก O แหง่ ปัจจบุนั

รับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าแล้วซึ�งอยูร่ะหวา่งโอนสญัญาขายไฟฟ้าจากผู้ขายมาให้บริษัท 

โครงการพลังงานลม 

 บริษัทฯ ได้ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานลม จํานวน M แหง่ ซึ�ง O แหง่ได้ก่อสร้างรากฐานเสร็จสิ 6นแล้วและอยูร่ะหวา่ง

การติดตั 6งตวัตกึกงัหนัลมและระบบไฟฟ้า 

 
 
 

 


