
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2560 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม  452.19 
ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้หลกัจากธุรกิจอาหารสตัว์และธุรกิจพลงังานไฟฟา้ และรายได้อื่นๆ เทา่กบั 439.78 ล้านบาท 
และ 12.41 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 97.26 และร้อยละ 2.74 ของรายได้รวมตามล าดบั บริษัทฯและ
บริษัทยอ่ย มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.17 เมือ่เปรียบเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยธุรกิจหลกัมีรายได้
เพิ่มขึน้ร้อยละ 28.86 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั 

โดยไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 7.96  ล้านบาท ผลประกอบการลดลงร้อยละ 
128.30 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากในไตรมาสเดียวกนัปี 2559 บริษัทฯ มกี าไรจาก
เงินลงทนุหลกัทรัพย์ 45.44 ล้านบาทซึง่ถ้าไมร่วมก าไรในสว่นนีจ้ะท าให้ ผลประกอบการเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.04 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั 

           

งบการเงนิรวม ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2559 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย 439.78 341.30 98.48 28.86% 
รายไดอ่ื้นๆ 12.41 69.16 (56.75) -82.06% 
รวมรายได ้ 452.19 410.46 41.73 10.17% 
ตน้ทุนขาย 363.16 290.65 72.51 24.95% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 73.74 52.73 21.01 39.84% 
 รวมค่าใชจ่้าย  436.90  343.38  93.52  27.24% 
 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 15.29  67.08  (51.79) -77.20% 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (0.20) (12.50) 12.30  -98.40% 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (22.14) (17.74) (4.40) 24.80% 
 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (7.05) 36.84  (43.89) -119.13% 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (0.91) (5.49) 4.58  -83.42% 
 ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  (7.96) 31.35  (39.31) -125.38% 
 ขาดทุนส าหรับงวดการด าเนินงานท่ียกเลิก  0.00  (3.23) 3.23  -100.00% 
 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  (7.96) 28.12  (36.08) -128.30% 
 ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  0.00  (2.12) 2.12  -100.00% 
 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (0.01) 0.05  (0.06) -118.52% 



ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 ปี 2560 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจอำหำรสัตว์น ำ้ และอำหำรสัตว์เลีย้ง 
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์เลีย้งเทา่กบั 432.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 26.93 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้ง เกษตรกรสว่นใหญ่ประสบปัญหาด้านการเลีย้งจากสภาพอากาศ มีปริมาณฝน

คอ่นข้างมาก และโรคระบาดยงัคงอยู ่ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การเลีย้ง ซึง่ได้แก่ โรคขีข้าว  โรคอีเอ็มเอส และโรคตวัแดงดวงขาว 
(WSSV)  โดยการเลีย้งจริงในพืน้ท่ีคิดเป็นร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีทัง้หมด แบง่สดัสว่นเป็นกุ้งขาวร้อยละ 80 และกุ้งกลุาด า
ร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการท าการตลาดเชิงรุกของอาหารกุ้ง โดยเน้นการขายอาหารเกรดพรีเมี่ยม โปรตีน 42-45%  เพื่อ
เร่งการเจริญเติบโตและลดระยะเวลาการเลีย้ง จึงท าให้รายได้จากการขายอาหารกุ้งปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 122.94 เมื่อเทยีบ
กบั ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งปลา การเพาะเลีย้งปลาลดลงอยา่งตอ่เนื่อง เกิดจากภาวะปลาเนือ้ล้นตลาดและราคา
ปลาลดต ่าลง สง่ผลท าให้ปริมาณการขายปลาทกุชนิดลดลงและการท าตลาดของบริษัทคูแ่ขง่ รวมถึงปัญหาของการออก 
พระราชบญัญตักิารเดินเรือของกรมเจ้าทา่ ที่เรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมการเลีย้งปลาในกระชงั ท าให้เกิดการชะลอตวัในการ
ลงปลาชดุใหม ่ ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจทีซ่บเซา จึงท าให้รายได้จากการขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 10.75  เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น  

ส าหรับการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้ง ทัง้โรงงานเพชรบรีุและโรงงานสงขลาสามารถรับปริมาณการสัง่ผลติได้ใน
จ านวนทีเ่พิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้รายได้จากการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้งเพิ่มขึน้ร้อยละ 131.18 เมื่อเทยีบกบัไตร
มาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ พลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น  โดยมีรายได้จาก

การจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากบริษัทยอ่ย ซึง่ได้แก่ บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั บริษัท ซูโม ่พาวเวอร์ จ ากดั และบริษัท เอส

เอ็นเอส พาวเวอร์ จ ากดั ในไตรมาส 2 ปี 2560 มียอดจ าหนา่ยเทา่กบั 6.82 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.55 ของยอดขาย

รวมของทัง้บริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงไฟฟา้ทัง้หมด 13 แหง่  และจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้แล้วจ านวน 3 

แหง่ นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้อนมุตัิแผนการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพอีกจ านวน 10 แหง่ โดย 8 แหง่

อนมุตัิในเดือนมถินุายน อกี 2 แหง่ อนมุตัิในเดือนสงิหาคม ซึง่จา่ยไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้แล้วจ านวน 2 แหง่ สว่น

อีก 8 แหง่ คาดวา่จะสามารถจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชยไ๋ด้ในไตรมาส 3 

1.2 ต้นทุนขำย 

ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากต้นทนุวตัถดุิบในการผลติ โดยในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีต้นทนุขายเทา่กบั 
363.16 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 24.95 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึน้ ทัง้นีต้้นทนุขาย
ตอ่ยอดขายปรับตวัลดลงจากร้อยละ 85.16 ในไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นร้อยละ 82.58 ในไตรมาส 2 ปี 2560 

 



1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 2 ปี 2560 เทา่กบั 76.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 51.28 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่
มีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 50.65 ล้านบาท 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2560 เทา่กบั 73.74 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 39.84 เมื่อเทยีบกบั ไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน โดยคา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร ตอ่ยอดขาย ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.78 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน 

1.5 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 7.96 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.01 บาทตอ่หุ้น ซึง่สาเหตุ
หลกัเกิดจากคา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากการท าตลาดเพื่อเพิม่ยอดขาย รวมทัง้มีขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
จ านวน 10.02 ล้านบาท 

 

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จ านวน 3,627.86 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 58.55 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.64 การเพิ่มขึน้ดงักลา่ว เป็นการเพิ่มขึน้ ของทรัพย์สนิใน

ระหวา่งงวดประเภทอาคารและรถยนต์  

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม จ านวน 1,831.07 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 จ านวน  81.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.63 ซึง่เกิดจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และหนีส้นิตาม

สญัญาเชา่ระยะยาว 

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 1.02 เทา่ และ 

0.96 เทา่ ตามล าดบั 

 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,796.79 ล้านบาท  โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 22.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.24  เนื่องจากรายการก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ของหลกัทรัพย์ใน

ความต้องการของตลาด 



 

สภำพคล่อง 

ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีระแสเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน (108.71) 

ล้านบาท กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการลงทนุเทา่กบั 256.37 ล้านบาท จากดอกเบีย้รับ และรับคืนเงินลงทนุชัว่คราวอื่น 

และกระแสเงินสดทีใ่ช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน (2.17) ล้านบาท  โดยท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน

สดเพิ่มขึน้  154.45 ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน 2560 บริษัท มเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลาย

งวดจ านวน  227.65 ล้านบาท            

แนวโน้มอุตสำหกรรมปี 2560 
สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 2/2560 
ในช่วงเดือนเมษายน – เดือนมิถนุายน 2560 เกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งประสบปัญหาด้านการเลีย้งเพราะสภาวะอากาศ

แปรปรวน ปริมาณฝนคอ่นข้างมาก ซึง่มกีารเลีย้งจริงในพืน้ท่ีคิดเป็นร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีการเลีย้งทัง้หมด โดยแบง่สดัสว่น

เป็น กุ้งขาวร้อยละ 80 และกุ้งกลุาด าร้อยละ 20 เนื่องจากตลาดและราคาสง่ออกกุ้งไปยงัประเทศจีนปรับตวัลดลง โดย

ขณะที่ราคากุ้งขาวคอ่นข้างดีและสามารถยืนระยะได้นานเพราะผลผลติที่เข้าสูต่ลาดยงัอยูใ่นชว่งที่เหมาะสม  

โรคระบาดในช่วงไตรมาส 2 ยงัเป็นอปุสรรคตอ่การเลีย้งกุ้งของเกษตรได้แก่ โรคขีข้าว โรค EMS และโรคตวัแดงดวงขาว 

(WSSV) คดิเป็นร้อยละ 70, 20, และ10 ตามล าดบั โดยพืน้ที่การเลีย้งกุ้งของเกษตรแบง่ออกเป็น 2 พืน้ท่ีคือ 1.พืน้ท่ีความ

เค็มต า่ อตัราการปลอ่ย 80,000-100,000 ตวั/ไร่ และ 2.พืน้ท่ีความเค็มสงู อตัราการปลอ่ย 150,000-200,000 ตวั/ไร่ โดย

ช่วงไตรมาส 2 เกษตรกรมกีารปรับตวัแนวทางการเลีย้งและจดัการวิธีการเลีย้งได้ดีขึน้ ผลการเลีย้งของผู้ประกอบการราย

ยอ่ยคอ่นข้างดีกวา่ผู้ประกอบการรายใหญ่ เพราะควบคมุต้นทนุได้ดีกวา่ 

 

แนวโน้มอุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 3/2560 

คาดการณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกนัยายน 2560 ปริมาณผลผลติกุ้งเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นช่วงที่สภาวะอากาศอยู่

ในช่วงที่เหมาะสมตอ่การเลีย้งกุ้ง และพืน้ท่ีการเลีย้งจริงเพิม่มากขึน้ เมื่อเปรียบเทยีบกบัไตรมาส 2/2560  คิดเป็นร้อยละ 

70 ของพืน้ท่ีทัง้หมด การแขง่ขนัของผู้ ค้าปัจจยัในอตุสาหกรรมกุ้งมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู เพราะเป็นชว่งทีม่ีการเลีย้ง

เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ได้แก่ ลกูพนัธุ์กุ้ ง และอาหารกุ้ง มีการปรับแนวทางการตลาดโดยเน้นอาหาร  

เกรดพรีเมี่ยม โปรตีนสงู 42-45% เร่งการเจริญเติบโตและลดระยะเวลาการเลีย้ง พร้อมปรับกลยทุธ์เพื่อแยง่สว่นแบง่ทาง

การตลาดในไตรมาส 3 เพราะไตรมาส 4 เป็นชว่งทีเ่กษตรผู้ เลีย้งกุ้งลดพืน้ท่ีการเลีย้งลดลงเนื่องจากเสีย่งตอ่โรคระบาด  

ด้วยสถานการณ์ดงักลา่วข้างต้น บริษัทก าหนดนโยบายเน้นเร่ืองคณุภาพสนิค้าเป็นหลกัและให้บริการตรวจวิเคราะห์

คณุภาพน า้และสขุภาพกุ้งพร้อมให้ค าปรึกษา เพื่อให้เกษตรกรได้รับสนิค้าที่มีคณุภาพดีและบริการท่ีเป็นเลศิเพื่อเพิม่

ทางเลอืกให้เกษตรกรประสบผลส าเร็จ 

 

 



 
 

สถำนกำรณ์อำหำรปลำไตรมำสที่  2/2560 

 สถานการณ์โดยรวมไตรมาส 2 ปี 2560 การเพาะเลีย้งปลาลดลงจากไตรมาสที่ 1 ที่ผา่นมา  เนื่องจากภาวะปลา

เนือ้ล้นตลาด สง่ผลให้ราคาปลาจ าหนา่ยลดต า่ลง   ทัง้ปลานิล และปลาดกุ     สง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการขายปลาทกุ

ชนิดลดลงจากเดิม    รวมถึงการทุม่ตลาดปลาของบริษัทคูแ่ขง่ขนั   และความชดัเจนของ พรบ.การเดินเรือ ของกรมเจ้าทา่  

ในการเรียกเก็บคา่ปรับการเพาะเลีย้งปลากระชงั  ท าให้เกษตรกรไมม่ัน่ใจในการลงเลีย้งปลาชดุใหม่   อีกทัง้การลงเลีย้ง

ปลาในอตัราหนาแนน่ต า่ลง คาดวา่จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ซบเซาสง่ผลโดยตรงตอ่ก าลงัการซือ้ด้วยอีกทางหนึง่ 

 ส าหรับสภาวะการเลีย้งปลาทบัทิม ปริมาณปลาเนือ้ลดลงเป็นล าดบั โดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาสปลาเนือ้เร่ิม

ขาดตลาด ราคาปลาทรงตวั   และเพื่อเป็นการปอ้งกนัปลาเนือ้ล้นตลาด  ผู้ เพาะเลีย้งมีการก าหนดอตัราการปลอ่ยปลาชดุ

ใหมใ่ห้มีความหนาแนน่ท่ีลดลง  

 

แนวโน้มอุตสำหกรรมในไตรมำส 3/2560 

 สถานการณ์โดยรวมปรับตวัดขีึน้   เนื่องจากบริษัทผู้ผลติอาหารปลามองถงึความถดถอยของยอดขายในไตรมาส

ที ่2 ของปีนี ้ถือเป็นช่วงที่ต ่าสดุของอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งปลา ดงันัน้แนวโน้มในไตรมาสที่ 3 การท าตลาดอาหารปลา

จะมีภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ทางด้านคณุภาพและราคา เพื่อให้สามารถครองสว่นแบง่ทางการตลาดให้ได้มากที่สดุ  

แนวทางการท าตลาด  การท าตลาดยงัคงเน้นผลกัดนัฐานลกูค้ารายหลกั ทัง้รายใหมแ่ละรายเดิม ให้มีการขยายยอดขาย

ให้เติบโตเพิ่มขึน้   โดยการเพิ่มลกูบอ่   และขยายตลาดปลาให้กบัลกูค้า 

 ปริมาณลกูค้ารายใหมท่ีม่ีศกัยภาพในการท าตลาดมีจ านวนเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง    รวมถึงการขยายการท า

ตลาดในกลุม่อาหารปลาทะเล  อยา่งเช่นอาหารปลากะพง  โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีการเพาะเลีย้งหลกั ในเขตจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา และสมทุรปราการ  และขยายไปยงัพืน้ท่ีการเพาะเลีย้งในเขตภาคใต้อยา่งจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และชมุพร  

เพื่อเป็นการขยายฐานตลาดในกลุม่สนิค้าเกรดพรีเมีย่มและสร้างมลูคา่ให้เพิ่มมากขึน้   


