บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรั บผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 3 ปี 2560 (แก้ ไขเพิ่มเติม)
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรายได้ รวม 527.47
ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายได้ หลักจากธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และรายได้ อื่นๆ เท่ากับ 515.25 ล้ านบาท
และ 12.22 ล้ านบาทตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 97.68 และร้ อยละ 2.32 ของรายได้ รวมตามลาดับ บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.42 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยธุรกิจหลักมีรายได้ เพิม่ ขึ ้น
ร้ อยละ 31.78 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 122.07 ล้ านบาท ผลประกอบการลดลงร้ อยละ
274.03 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากมีการเพิม่ ขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หาร รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการซื ้อบริ ษัทย่อยในประเทศญี่ปนุ่

งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวดจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับงวดากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ไตรมาส 3
ปี 2560
515.25
12.22
527.47
427.21
188.40
615.61
(88.14)
(0.16)
(28.61)
(116.91)
(5.16)
(122.07)
0.00
(122.07)
0.00
(0.25)

ไตรมาส 3
ปี 2559
390.99
100.06
491.05
335.37
56.98
392.35
98.70
(0.03)
(21.53)
77.14
(7.00)
70.14
0.00
70.14
(4.66)
0.16

เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
124.25
(87.84)
36.41
91.84
131.42
223.26
(186.85)
(0.13)
(7.08)
(194.06)
1.84
(192.22)
0.00
(192.22)
4.66
(0.41)

ร้ อยละ
31.78%
-87.79%
7.42%
27.38%
230.64%
56.90%
-189.30%
433.33%
32.88%
-251.55%
-26.29%
-274.03%
0.00%
-274.03%
-100.00%
-256.25%

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 3 ปี 2560
1.1 รำยได้
ธุรกิจอำหำรสัตว์ นำ้ และอำหำรสัตว์ เลีย้ ง
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์น ้าและอาหารสัตว์เลี ้ยงเท่ากับ 508.53 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 31.73 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้ง เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั คงประสบปั ญหา โรคกุ้งตายด่วนหรื อโรคตับวายเฉียบพลัน
(EMS/AHPND) รวมถึงโรคขี ้ขาว (WFD) และไวรัส IMNV เป็ นต้ น ทาให้ เกษตรกรลดพื ้นที่การเลี ้ยงลง ในอุตสาหกรรมกุ้ง
มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง เช่น ลูกพันธุ์ก้ งุ และอาหารกุ้ง จึงปรับแนวทางการทาตลาด
โดยยังคงเน้ นการขายอาหาร
เกรดพรี เมี่ยม โปรตีน 42-45% เพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต พร้ อมทังปรั
้ บกลยุทธ์เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด จึงทาให้ รายได้
จากการขายอาหารกุ้งเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 121.54 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงปลา สถานการณ์โดยรวมปรับตัวดีขึ ้น ราคาปลาปรับตัวสูงขึ ้น เกษตรกรเร่งการลงปลา
รวมถึงปริ มาณการเลี ้ยงปลาเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องซึง่ เป็ นผลดีตอ่ การเลี ้ยงปลา แต่ยงั มีสถานการณ์ที่ยงั คาบ
เกี่ยวกับปลาเนื ้อล้ นตลาด จึงทาให้ รายได้ จากการขายอาหารปลา ลดลงร้ อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน
สาหรับการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยง ทังโรงงานเพชรบุ
้
รีและโรงงานสงขลาสามารถรับปริ มาณการสัง่ ผลิตได้ ใน
จานวนทีเ่ พิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ รายได้ จากการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 101.69 เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ ำ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานความร้ อนใต้ พิภพในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีรายได้ จาก
การจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ซึง่ ได้ แก่ บริ ษัท พีพเี อสเอ็น จากัด บริ ษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จากัด บริ ษัท เอสเอ็นเอส
พาวเวอร์ จากัด และ บริ ษัท ฟี โน่ ไบนารี่ พาวเวอร์ แพล้ น จากัด ในไตรมาส 3 ปี 2560 มียอดจาหน่ายเท่ากับ 6.65 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.29 ของยอดขายรวมของทังบริ
้ ษัทฯ ซึง่ ปัจจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงไฟฟ้าทังหมด
้
23 แห่ง และจ่ายไฟฟ้า
เข้ าระบบเชิงพาณิชย์ได้ แล้ วจานวน 5 แห่ง โดยมีอีก 8 แห่ง คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ในไตรมาส

4

และ

อีก 10 แห่ง คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2561
ในไตรมาส 3 บริ ษัทฯ ได้ มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพจานวน 10 โครงการ ซึง่ โครงการ
โรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็ นโครงการที่ติดตังเสร็
้ จพร้ อมผลิตไฟฟ้า โดยมีใบอนุญาตและสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่ง
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการจัดหาโครงการดังกล่าวและได้ ถือเป็ นต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อโดยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายทัง้
จานวนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่ องการรวมธุรกิจ แทนที่จะรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนหรื อเป็ น
สินทรัพย์เพื่อทยอยตัดค่าใช้ จ่ายตามอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า

1.2 ต้ นทุนขำย
ต้ นทุนขายส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ มาจากต้ นทุนวัตถุดิบในการผลิต โดยในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ
427.21 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 27.38 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ต้ นทุนขาย
ต่อยอดขายปรับตัวลดลงจากร้ อยละ 85.77 ในไตรมาส 3 ปี 2559 เป็ นร้ อยละ 82.91 ในไตรมาส 3 ปี 2560
1.3 กำไรขัน้ ต้ น
กาไรขันต้
้ นในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 88.04 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 58.27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่
มีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 55.62 ล้ านบาท
1.4 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารในไตรมาส 3 ปี 2560 เท่ากับ 188.40 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 230.64 เมื่อเทียบกับ ไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร ต่อยอดขาย ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.51 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนนอกจากนันมี
้ คา่ ใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเข้ าซื ้อหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปนุ่ 5 บริ ษัท
ด้ วย และบริ ษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 19.30 ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากเงินให้ ก้ ยู มื ระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัท
ย่อยที่ประเทศญี่ปนโดยปั
ุ่
จจุบนั เงินเยนอ่อนค่าลง
1.5 กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 122.07 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 0.25 บาทต่อหุ้น ซึง่
สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้ จ่ายในการขายเพิม่ สูงขึ ้น เนื่องจากการทาตลาดเพื่อเพิม่ ยอดขาย รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องใน
การเข้ าซื ้อหุ้นบริษัทย่อยอีกจานวน 97.94 ล้ านบาท
ฐำนะกำรเงิน
2.1 สินทรั พย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 4,371.51 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จานวน 802.20 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.74 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าว เป็ นการเพิม่ ขึ ้น ของ
ทรัพย์สนิ ในระหว่างงวดของโรงไฟฟ้าซึง่ ประกอบด้ วยที่ดิน และเครื่ องจักรระหว่างติดตัง้
2.2 หนีส้ น
ิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม จานวน 2,661.23 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 จานวน 911.27 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52.07 ซึง่ เกิดจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ รวมถึงการออกหุ้นกู้
สัดส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1.56 เท่า และ
0.96 เท่า ตามลาดับ

ปั จจุบนั บริ ษัทฯได้ มกี ารเจรจากับสถาบันการเงินทังในและต่
้
างประเทศในการจัดหาวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อทดแทนหนี ้สินที่
จะครบกาหนดภายใน 1 ปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับเงินลงทุนและกระแสเงินสด
2.3 ส่ วนของผู้ถอ
ื หุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 1,710.28 ล้ านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จานวน 109.07 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 5.99 เนื่องจากรายการกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นของหลักทรัพย์
ในความต้ องการของตลาดและผลขาดทุนของงวดปี 2560
สภำพคล่ อง
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้ รับจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 7.77 ล้ านบาท
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ (859.22) ล้ านบาท จากการลงทุนในบริ ษัทย่อย และกระแสเงินสดที่ได้ รับ
จากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 814.15 ล้ านบาท โดยทาให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (27.63)
ล้ านบาท เป็ นผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจานวน 45.57
ล้ านบาท

แนวโน้ มอุตสำหกรรมปี 2560
สถำนกำรณ์ อุสำหกรรมกุ้งไตรมำส 3 และแนวโน้ มไตรมำส 4
ผ่านมา 3 ปี อุตสาหกรรมกุ้งไทยเปลีย่ นผ่านด้ วยปัจจัยลบมากมาย ตังแต่
้ ความพยายามจะฟื น้ ตัวจากโรคกุ้งตายด่วนหรื อ
โรคตับวายเฉียบพลัน (EMS/AHPND) เจอวิกฤตด้ านแรงงานเถื่อน/ค้ ามนุษย์ที่ลามมาถึงล้ งกุ้งต้ องเลิกกิจการทังหมดทั
้
ว่
ประเทศ การยึดคืนพื ้นที่ป่าชายเลนทัว่ ประเทศ การห้ ามเลี ้ยงกุ้งในพื ้นที่น้ ้าจืด การลดปริ มาณปลาป่ นในอาหารกุ้งลดเหลือ
แค่ 5% ส่วนหนึง่ มาจากแรงกดดัน IUU จากประเทศผู้น้าเข้ า การเกิดโรคกุ้งเดิมที่รุนแรงขึ ้นและยืดยื ้อ เช่น โรคขี ้ขาว
(WFD) ไวรัส IMNV เป็ นต้ น คุณภาพลูกกุ้งด้ อยลง ตัวเลือกมีน้อย เพราะตลาดเป็ นของรายใหญ่ ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุง
ฟาร์ มเพิม่ มากขึ ้นไม่สมั พันธ์กบั ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าเกินไปจนแข่งขันด้ านส่งออกได้ ยากล้ า
บาก และกรมประมงเองก็เน้ นบังคับใช้ กฎระเบียบต่างๆอย่างเข้ มงวดหนัก การส่งเสริ มมีน้อยลง และปั จจุบนั ห้ องเย็น
ส่งออกกุ้งเหลือเพียง 3-4 รายจากเดิมกว่า 20 ราย ปั จจัยลบในช่วง 3-4 ปี ที่ผา่ นมา ทาให้ ผลผลิตกุ้งไทย อยูไ่ ม่เกิน 3 แสน
ตันต่อปี มาตลอด ทาให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียรายสาคัญไม่กล้ าฟั นธงเรื่ องผลผลิตกุ้งในปี นี ้และปี ตอ่ ๆไป เหมือนปล่อยทุกอย่างให้
ปรับสภาพไปตามภาวะจริ งของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
ที่นบั วันจะขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากภาครัฐ
ในช่วงถดถอย ในไตรมาส 3 ช่วงเดือนสิงหาคมของปี 60 เทียบกับปี 59 ผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ ้นแค่ 1% เท่านัน้ เมื่อนักวิเคราะห์
พบว่าปริ มาณกุ้งในปี 2560 กับปี 2559 ในช่วงไตรมาสเดียวกัน ไม่แตกต่างกัน ผลผลิตกุ้งไทยปี นี ้ทังกรมประมงและซี
้
พี
ประเมินได้ เท่ากัน 3.1-3.3 แสนตัน

เดือน
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
กรกฎำคม
16,271
19,161
25,622
สิงหำคม
17,534
20,707
24,178
กันยำยน
19,788
24,303
24,929
รวมไตรมำส 3
53,593
64,171
74,729
ที่มา : ข้ อมูลปริ มาณผลผลิตกุ้งไตรมาส 3 จาก MD กรมประมงไม่รวมกุ้งนอกระบบ

ปี 2560
21,794
24,442
26,000*
72,236

แนวโน้ มไตรมาส 4 คาดการณ์ผลผลิตไม่แตกต่างจากปี 2559 มากนัก และการแข่งขันของผู้ค้าปัจจัยในอุตสาหกรรมกุ้งมี
การแข่งขันค่อนข้ างสูง เช่น ลูกพันธุ์ก้ งุ และอาหารกุ้ง มีการปรับแนวทางการตลาดโดยเน้ นอาหาร เกรดพรี เมี่ยม โปรตีนสูง
42-45% เร่งการเจริ ญเติบโตและลดระยะเวลาการเลี ้ยง พร้ อมปรับกลยุทธ์เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในไตรมาส 4
เพราะไตรมาส 4 เป็ นช่วงที่เกษตรผู้เลี ้ยงกุ้งลดพื ้นที่การเลี ้ยงลดลงเนื่องจากเสีย่ งต่อโรคระบาด ด้ วยสถานการณ์ดงั กล่าว
ข้ างต้ น
บริ ษัทกาหนดนโยบายเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ าเป็ นหลักและให้ บริ การตรวจวิเคราะห์ คณ
ุ ภาพน ้าและสุขภาพกุ้ง
พร้ อมให้ คาปรึกษา เพื่อให้ เกษตรกรได้ รับสินค้ าทีม่ ีคณ
ุ ภาพดีและบริ การที่เป็ นเลิศเพื่อเพิม่ ทางเลือกให้ เกษตรกรประสบ
ผลสาเร็ จ

สถำนกำรณ์ อำหำรปลำไตรมำสที่ 3
สถานการณ์ภาพรวมปรับตัวดีขึ ้น ปลาเนื ้อนขาดตลาดในพื ้นที่ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาปลาปรับตัวสูงขึ ้น เกษตรกรเร่งลงปลานิล ปลาทับทิม และปลาดุก มีการให้ อาหารต่อเนื่อง
รวมถึงปริ มาณน ้าเลี ้ยงปลาเพิ่มขึ ้น เนื่องจากปัจจุบนั มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ปริ มาณน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติเพิ่ม
ระดับสูงขึ ้น เป็ นผลดีตอ่ การเลี ้ยงปลา ภาคใต้ ปลาเนื ้อล้ นตลาด ในปลานิล และปลาทับทิม ส่วนปลาดุกยังขาดตลาด
ต่อเนื่อง เกษตรกรชะลอการลงปลา
แนวโน้ มไตรมาส 4
สถานการณ์โดยรวมดีขึ ้น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาเนื ้อขาดตลาดคาดว่าการเลี ้ยงจะมีการ
เร่งลงปลาและให้ อาหารปลาเพิม่ ขึ ้น พื ้นที่ภาคกลางมีการลงปลาอย่างต่อเนื่อง การเลี ้ยงเป็ นช่วงที่มคี วามต่อเนื่อง จะ
ส่งผลให้ ยอดขายเพิม่ ขึ ้นในช่วงต้ นไตรมาส สภาวะอากาศหนาว ในช่วงปลายปี อาจส่งผลถึงการใช้ อาหารมีความผลันผวน

