
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 (แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2560 บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั(มหำชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ยมีรำยได้รวม เทำ่กบั 1,874.86 ล้ำนบำท 
ลดลง 365.32 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.31 เมื่อเทียบกบัปีที่ผำ่นมำ ซึง่ประกอบด้วยรำยได้จำกธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้ อำหำร
สตัว์เลีย้ง  เทำ่กบั 1,790.85 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรผลติและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้ภิภพ ในประเทศญ่ีปุ่ น
และบริษัทยอ่ย เทำ่กบั 31.47 ล้ำนบำท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นท่ีเพิม่ขึน้ร้อยละ 19.31 และร้อยละ 201.44 ตำมล ำดบัเมื่อเทียบกบัปี
ก่อน และมีรำยได้อื่นรวมเทำ่กบั 52.54 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ผลประกอบกำรของบริษัท และบริษัทยอ่ย มีผลขำดทนุสทุธิรวม 249.57 
ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ  207.43 เมื่อเทียบกบัปีก่อน สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรรับรู้รำยกำร ตำมเกณฑ์ทำงบญัชีดงันี ้

1.1) ขาดทนุจากการด้อยค่าของเคร่ืองจกัรจ านวนประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่เคร่ืองจกัรดงักลา่วไม่ได้ 
ท าการผลิตมามากกว่า 5 ปี ท าให้มาตรฐานทางบญัชี ก าหนดให้บริษัทต้องตัง้ส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าของ 
เคร่ืองจกัร ในขณะที่เคร่ืองจกัรดงักลา่วก็ยงัมีมลูค่า และสามารถท าการผลิตได้ ทัง้นีส้าเหตทุี่เคร่ืองจกัร ไม่ได้
ท าการผลิตเนื่องจากสินค้าที่ต้องใช้เคร่ืองจักรดังกล่าวไม่มีความต้องการเท่าที่ควร บริษัทฯ จึงไม่ได้ใช้งาน 
เคร่ืองจกัรดงักลา่ว 

1.2) ขาดทนุจากค่าเผ่ือการด้อยค่าของต้นทนุการซือ้ธุรกิจที่ยงัไม่ได้ปันสว่นจ านวน 26 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 
เกิดจากวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้วิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ และ 
ค านวนคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัของบริษัทฯ ซึง่ในขัน้ตอนการค านวนดงักลา่วผู้ประเมินใช้นโยบายของบริษัท ผู้
ประเมินเอง โดยกระแสเงินสดของบริษัทที่ค านวนได้ผู้ประเมินจะหักมูลค่าออกไปเป็นจ านวนถึง 15% ตาม
เกณฑ์ของผู้ประเมิน ท าให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ต ่ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอตัราเปอร์เซ็น (%) ที่หกัออกไป
ดงักลา่ว ท าให้ค านวนได้เป็น ตวัเลขที่มากอยา่งมีสาระส าคญั ตอ่กระแส เงินสดที่ค านวนได้ของบริษัท ดงันี ้

           หนว่ย:ล้านบาท 

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 4 บริษัท รวม 

Value in use before adjusted กระแสเงินสดในอนาคต 713 

Less : Non listed Discount factor 15% (106) 

Value in use after adjusted กระแสเงินสดในอนาคต 607 

Add:  Other Adjustment 4 

Value in use กระแสเงินสดในอนาคต 611 

Carrying amount เงินลงทนุ 636 

Impairment (25) 
 

1.3) นอกจากนีผ้ลกระทบดงักลา่วท าให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามลูค่าทางบญัชีของเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท
ย่อยที่ญ่ีปุ่ นท าให้เกณฑ์ทางบญัชีต้องพิจารณาบนัทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินให้กู้ ยืมอีกจ านวน 119 ล้าน
บาท ในก าไรขาดทนุ ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัตารางดงันี ้



          หนว่ย : ล้านบาท 

 การค านวณคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินกู้ยืมในงบการเงินเฉพาะกิจการ  รวม 

Value in use กระแสเงินสดในอนาคต 1,609 

Total Investment (Loan + Interest) 1,979 

Impairment (370) 

Set up at 31/12/17 252 

Set up at 31/12/18 (118) 
 

1.4) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น จ านวนประมาน 61 ล้านบาท เกิดจากบริษัทฯ ให้บริษัทยอ่ยที่ญ่ีปุ่ นกู้ยืมเงิน เพื่อ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งมีสกุลเงินเป็นเยนท าให้เกิดผลต่างจากอตัรา
แลกเปลีย่นระหวา่งวนัท่ีเกิดรายการ กบัวนัสิน้งวดบญัชี อยา่งไรก็ตามผลขาดทนุดงักลา่วยงัไมเ่กิดขึน้จริง 

1.5) คา่ใช้จา่ยในการจดัหาโรงไฟฟา้ทีป่ระเทศญ่ีปุ่ นจ านวนประมาน 98 ล้านบาท เป็นเงินลงทนุทัง้หมดที่บริษัท จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึง่โรงไฟฟา้ ควรจะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ของโรงไฟฟา้ แตต่ามมาตรฐานการบญัชีให้แยกเงินลงทนุ
จ านวนนี ้ออกมาบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายทัง้จ านวน โดยไมใ่ห้บนัทกึเป็นสนิทรัพย์แล้วทยอยตดัคา่เสือ่มราคา ในแต่
ละปี 

 

  งบกำรเงนิรวม  
  (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ปี 2560 ปี 2559 
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
ร้อยละ 

  
  รำยได้จำกกำรขำย       1,822.33      1,511.29            311.04 20.58% 

  รำยได้อื่นๆ            52.54         728.89          (676.36) -92.79% 

  รวมรำยได้       1,874.86      2,240.18          (365.32) -16.31% 

  ต้นทนุขำย       1,521.68   1,295.06            226.62 17.50% 

  คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร          492.83         500.03              (7.19) -1.44% 

  รวมค่ำใช้จ่ำย       2,014.51    1,795.09             219.42 12.22% 

  ก ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินและคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้     ( 139.65)       445.09          (584.74) -131.37% 

  สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม          (0.61)      (15.45)               14.83 -96.03% 

  คำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน     (104.97)      (73.61)             (31.36) 42.60% 

  ก ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้     (245.24)       356.03           (601.27) -168.88% 

  คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้        (4.33)     (116.32)             111.99 -96.27% 

  ก ำไร(ขำดทนุ) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่อง    (249.57)       239.72          (489.28) -204.11% 



  ขำดทนุส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลกิ                   -         (7.40)              (7.40) -100.00% 

  ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด    (249.57)       232.31          (481.88) -207.43% 
  ก ำไร(ขำดทนุ)ที่เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ          (0.44)             0.42              (0.86) -204.76% 
  ก ำไร(ขำดทนุ)ที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯจำกกำรด ำเนิน          (0.44)             0.43              (0.87) -202.33% 

 

    ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2560 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจอำหำรสัตว์น ำ้ อำหำรสตัว์เลีย้งและธุรกจิผลิตและจ ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ 
ในปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกธรุกิจอำหำรสตัว์น ำ้ และอำหำรสตัว์เลีย้งเทำ่กบั 1,790.85 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.31 

เมื่อเทยีบกบัปีก่อน รำยได้จำกธรุกิจอำหำรสตัว์น ำ้ อำหำรสตัว์เลีย้งและฟำร์มเพำะเลีย้ง ในปี 2560 เพิ่มขึน้ เนื่องจำกแนวทำง 
กำรแก้ปัญหำโรคตำยดว่น หรืออีเอ็มเอส (EMS) โดยกำรปรับปรุงฟำร์มและกำรจดักำรกำรเลีย้งทีม่ีประสทิธิภำพ ท ำให้ลดควำม
เสยีหำยจำกโรคระบำด ท ำให้ภำพรวมผลผลติตอ่ไร่สงูขึน้ จึงท ำให้รำยได้จำกกำรขำยอำหำรกุ้ง เพิ่มขึน้ร้อยละ 77.82 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน อยำ่งไรก็ตำมโดยรวมอตุสำหกรรมกำรเลีย้งกุ้ง มีโนวโน้มวำ่ยงัคงเติบโตขึน้เนื่องจำกควำมต้องกำร ของตลำดโลกยงัคง
ดี 

ส ำหรับสถำนกำรณ์กำรเลีย้งปลำในปี 2560 ลดลง เกิดจำกควำมผนัผวนของธรรมชำติ เกิดภยัแล้งในทกุภำค ฝนไมต่กตำม
ฤดกูำล และน ำ้ทว่มในพืน้ท่ีภำคใต้ จำกปัจจยัดงักลำ่วสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่กำรปลำเศรษฐกิจตวัหลกัๆ เช่น ปลำดกุ ปลำนิล 
และปลำทบัทิม จึงเกิดภำวะปลำน๊อกตำย ปลำเนือ้ขำดตลำดและปลำล้นตลำดมำกขึน้ ท ำให้รำยได้ จำกกำรขำยอำหำรปลำ
ลดลงร้อยละ 7.40 เมื่อเทียบกบัปีก่อน อยำ่งไรก็ตำมโดยรวมอตุสำหกรรมอำหำรปลำเร่ิมปรับตวัดีขึน้ เนื่องจำกสภำวะปลำเนือ้
ล้นตลำดคลีค่ลำยลงเกษตรกรจงึหนัมำเร่ิมลงปลำชดุใหมอ่ยำ่งตอ่เนื่องปริมำณน ำ้ในแหลง่น ำ้ธรรมชำตเิพิ่มขึน้เหมำะสมตอ่กำร
เพำะเลีย้งปลำจึงสง่ผลให้ภำวะกำรแขง่ขนัด้ำนรำคำและคณุภำพอำหำรกลบัสูภ่ำวะปกติ เพื่อให้ สำมำรถรักษำและเพิ่มสว่น
แบง่กำรตลำดให้ได้มำกที่สดุ อยำ่งไรก็ตำมสถำนกำรณ์กำรเลีย้งยงัคงถกูควบคมุด้วยระบบกำรเลีย้ง โดยกำรจ ำกดัปริมำณกำร
ให้อำหำร  เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดภำวะปลำล้นตลำดอีกครัง้ 

ส ำหรับกำรรับจ้ำงผลติอำหำรสตัว์เลีย้ง ทัง้โรงงำนเพชรบรีุ และโรงงำนสงขลำ สำมำรถผลติได้มำกขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง จึงท ำ
ให้รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติอำหำรสตัว์เลีย้งเพิม่ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 76.50 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน  

ส ำหรับธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำ้ควำมร้อนใต้พิภพบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อน ใต้

พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้จำกบริษัทยอ่ย ซึง่ได้แก่ PPSN Company Limited, SUMO 

Power Company Limited, SNS Power  Company Limited, Fino Binary Power Plant Limited Liability Company, Lena 

Power Station No.1 Limited Liability Company, Dual Energy Binary – Power Plant No.1 Limited Liability Company, 

NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liasion 

Company ในปี 2560 มียอดจ ำหนำ่ยเทำ่กบั 31.47 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 1.72 ของยอดขำยรวมของทัง้บริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนั

บริษัทฯ มีโรงไฟฟำ้ทัง้หมด 23 แหง่  และจ่ำยไฟฟำ้เข้ำระบบเชิงพำณิชย์ได้แล้วจ ำนวน 15 แหง่ อีก 8 แหง่ คำดวำ่จะจ่ำยไฟฟำ้

เข้ำระบบเชิงพำณิชย์ ภำยในปี 2561 

 
1.2 ต้นทุนขำย 



ต้นทนุขำยสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มำจำกต้นทนุวตัถดุิบในกำรผลติ โดยในปี 2560 บริษัทมีต้นทนุขำยเทำ่กบั 1,521.68 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.50 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน  เนื่องจำกยอดขำยเพิม่ขึน้คิดเป็นร้อยละ 20.58 ทัง้นีต้้นทนุขำย ตอ่ยอดขำย ปรับตวั
เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.44 เมื่อเทยีบปีก่อน   

 

1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นในปี 2560 เทำ่กบั 300.65  ล้ำนบำท  เพิ่มขึน้ร้อยละ 39.04 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรในปี 2560 เทำ่กบั 292.55 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 40.10 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจำกมี
พนกังำนงำนขำยมีจ ำนวนมำกขึน้ท ำให้เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังำนเพิ่มขึน้ 

นอกจำกนัน้บริษัทฯ ได้บนัทกึขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์และคำ่ควำมนิยมลดลงจำกปี 2559 

 

1.5 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

ในปี 2560 บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิเทำ่กบั 249.57 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 0.44 บำทตอ่หุ้น ลดลงร้อยละ 207.43และขำดทนุตอ่
หุ้นจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่อง คดิเป็น 0.44 บำทตอ่หุ้น ลดลงร้อยละ 204.11  เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรรับรู้
รำยกำรตำมเกณฑ์ทำงบญัชีตำมรำยกำรที่กลำ่วข้ำงต้น 

 

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ จ ำนวน 3,929.95 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้จำกสนิทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 360.64 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.10 กำรเพิ่มขึน้ดงักลำ่ว เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ จำกกำรลงทนุเพิม่

ในสนิทรัพย์ถำวรของโรงไฟฟำ้ซึง่รวมถงึที่ดินด้วย 

 

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม จ ำนวน 2,550.14 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้จำกหนีส้นิ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 800.18 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 45.73 ซึง่เกิดจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำว 

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เทำ่กบั 1.85 เทำ่ และ 0.96 เทำ่ 
ตำมล ำดบั  



ตำมที่กล่ำวในหน้ำรำยงำนของผู้สอบบญัชี ส าหรับประเด็นที่กล่าวถึงการที่บริษัทไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินตาม 
เง่ือนไขสญัญาเงินกู้กบัธนาคารแหง่หนึง่ได้นัน้ บริษัทฯ ขอเรียนชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้มีการเจรจาชีแ้จงกบัธนาคารพาณิชย์แหง่นัน้ 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และทางธนาคารรับทราบและให้ผอ่นผนัเง่ือนไขการด ารงอตัราสว่นทางการเงินดงักลา่วอยา่งไมเ่ป็น ทางการ
เรียบร้อยแล้ว และหากบริษัทได้อนมุตัิงบการเงินแล้วทางธนาคารจะสง่เป็นจดหมาย ผ่อนผนัให้กบับริษัทอยา่งเป็น ทางการอีก
ครัง้หนึง่ 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 1,379.81ล้ำนบำท  โดยลดลงจำก สว่นของผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 439.54 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 24.16 เนื่องจากผลขำดทนุสทุธิส ำหรับปีและกำรลดลง
ในรำคำของหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 

 

สภำพคล่อง 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิที่ได้มำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 9.65 ล้ำนบำท กระแสเงินสดทีใ่ช้
ไปในกิจกรรมกำรลงทนุเทำ่กบั (837.04) ล้ำนบำท จำกกำรลงทนุในธุรกิจพลงังำนไฟฟำ้ควำมร้อนใต้พิภพ และกระแสเงินสดที่
ได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 803.25 ล้ำนบำท จำกกำรออกและ เสนอขำยหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยำว โดยท ำให้บริษัทมีเงิน
สดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลง 24.91 ล้ำนบำท เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีเงินสด และรำยกำร
เทียบเทำ่เงินสดจ ำนวน  48.29 ล้ำนบำท            

 

สถำนกำรณ์กำรเลีย้งกุ้งของประเทศไทย ปี 2560 และแนวโน้มอุตสำหกรรมกุ้ง ปี 61 

สถำนกำรณ์อตุสำหกรรมกุ้งของประเทศไทย ปี 2560  มีผลผลติกุ้งโดยรวมประมำณ 300,000 ตนั ใกล้เคียงกบัปีที่แล้ว ทัง้นีเ้ป็น
ผลมำจำกสภำพอำกำศแปรปรวน ฝนตกชกุ และน ำ้ทว่มในหลำยพืน้ท่ี อยำ่งไรก็ตำม แนวทำงกำรแก้ปัญหำโรคตำยดว่น หรือ
อีเอ็มเอส (EMS) โดยกำรปรับปรุงฟำร์มและกำรจดักำรกำรเลีย้งที่มีประสทิธิภำพ ท ำให้ลดควำมเสยีหำยจำกโรคระบำด ท ำให้
ภำพรวมผลผลติตอ่ไร่สงูขึน้ โดยประมำณกำรผลผลติกุ้งประเทศไทย ปี 2560 ประมำณ 300,000 ตนั ผลผลติกุ้งปี 2560 มี
ผลผลติใกล้เคียงกบัปี 2559 ซึง่ต ำ่กวำ่ที่คำดกำรณ์ไว้เลก็น้อย ทัง้นีเ้ป็นผลมำจำกสภำพอำกำศแปรปรวน 

อยำ่งไรก็ตำม ในปี 2560 ถือวำ่เกษตรกรประสบควำมส ำเร็จในกำรเลีย้ง ได้ผลผลติตอ่ไร่สงูขึน้ จำกกำร พฒันำระบบกำรเลีย้ง
เพื่อแก้ปัญหำโรคระบำด EMS สว่นผลผลติกุ้งทัว่โลกคำดวำ่จะอยูท่ี่ประมำณ 2.768 ล้ำนตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 ขณะที่กำรสง่ออก
จำกข้อมลูกำรสง่ออกกุ้งเดือนมกรำคม – ตลุำคม ปี 2560 อยูท่ี่ 167,418 ตนั มลูคำ่ 56,105 ล้ำนบำท เทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนั
ของปี 2559 ปริมำณเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.03 มลูคำ่เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.98 

  

 

 

แนวโน้มอุตสำหกรรมกุ้ง ปี 2561 



ถึงแม้วำ่เกษตรกรจะยงัมีกำรปรับวิธีกำรเลีย้งใหมแ่ล้วแตก็่ยงัมีปัญหำโรคระบำด โดยเฉพำะขีข้ำวและตวัแดงดวงขำว อยำ่งไรก็
ตำม คำดวำ่ในปี 2561 สถำนกำรณ์นำ่จะดีขึน้ เพรำะปัจจยัตำ่งๆ ทัง้เร่ืองโรค และภมูิอำกำศมีแนวโน้มไปในทำงที่เอือ้ตอ่สภำวะ
กำรผลติ ในปี 2561 คำดกำรณ์ผลผลติกุ้งประเทศไทยประมำณ 330,000 ตนั เพิม่ขึน้จำกปี 2560 ประมำณ 10% และมีมลูคำ่
สง่ออกกวำ่ 6 หมื่นล้ำนบำท ขยำยตวัเพิม่ขึน้จำกปี 2560  10% เช่นกนั ขณะที่รำคำกุ้งที่เกษตรกรขำยได้ในปี 2560 โดยเฉลีย่
ใกล้เคยีงกบัปี 2559 และหวงัรำคำในปี 2561 จะยงัมีเสถียรภำพและเกษตรกรอยูไ่ด้ จำกผลผลติกุ้งไทยไมเ่พิม่ขึน้มำก และ
ปริมำณผลผลติกุ้งของโลกไมเ่พิม่ขึน้มำกนกั สรุปอตุสำหกรรมกุ้งไทยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึน้ กลำ่วคือเกษตรกรอยูไ่ด้ มคีนมำ
ซือ้เพรำะรำคำสมเหตสุมผล และปี 2561 ควำมต้องกำรกุ้งของตลำดโลกยงัดี 

 

สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมอำหำรปลำปี 2560 

  ภำพรวมอตุสำหกรรมกำรเลีย้งปลำในปี 2560 ที่ผำ่นมำในชว่งคร่ึงปีแรกอตุสำหกรรมกำรเลีย้งปลำยงัคงประสบปัญหำ
ปริมำณปลำเนือ้ล้นตลำดทีส่ง่ผลโดยรวมตอ่รำคำปลำตกต ำ่ลง เกษตรกรลดปริมำณกำรเลีย้งลงรวมถึงภำวะน้ำทว่มอยำ่งหนกัใน
เขตพืน้ท่ีภำคใต้และผลกระทบจำกควำมชดัเจนเก่ียวกบัพ.ร.บ.กำรเดินเรือกรมเจ้ำทำ่จงึสง่ผลให้เกษตรกรชะลอกำรลงเลีย้งปลำ
ชดุใหมเ่พื่อรอดสูถำนกำรณ์   

 ในช่วงไตรมำส 3-4 ของปี 2560 สถำนกำรณ์โดยรวมเร่ิมปรับตวัดีขึน้เนื่องจำกผู้ผลติและจ ำหนำ่ยอำหำรส ำหรับกำร
เพำะเลีย้งปลำสว่นใหญ่เห็นวำ่ อตุสำหกรรมกำรเพำะเลีย้งปลำในช่วงไตรมำส 2 ที่ผำ่นมำถือเป็นจดุต ำ่สดุ สภำวะปลำเนือ้ล้น
ตลำดคลีค่ลำยลงเกษตรกรจงึหนัมำเร่ิมลงปลำชดุใหมอ่ยำ่งตอ่เนือ่งปริมำณน ำ้ในแหลง่น ำ้ธรรมชำติเพิ่มขึน้เหมำะสมตอ่กำร
เพำะเลีย้งปลำจึงสง่ผลให้ภำวะกำรแขง่ขนัด้ำนรำคำและคณุภำพอำหำรกลบัสูภ่ำวะปกติ เพื่อให้สำมำรถรักษำและเพิม่สว่นแบง่
กำรตลำดให้ได้มำกที่สดุ อยำ่งไรก็ตำมสถำนกำรณ์กำรเลีย้ง ยงัคงถกูควบคมุด้วยระบบกำรเลีย้งโดยกำรจ ำกดัปริมำณกำรให้
อำหำร  เพือ่ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดภำวะปลำล้นตลำดอีกครัง้  

 

วิเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมอำหำรปลำปี 2561 

 กำรเลีย้งปลำยงัคงทรงตวั เนื่องด้วยปัจจยัหลกัเร่ืองตลำดปลำรองรับผลผลติ รวมถึงกำรท ำตลำดอำหำรปลำของบริษัท
ขนำดเลก็ และบริษัทจ้ำงผลติที่ท ำตลำดด้วยอำหำรรำคำต ำ่ บวกกบัเครดติ  กำรแขง่ขนัจงึยงัคงมสีงูอยำ่งตอ่เนื่อง   ด้ำนปัจจยั
ทำงธรรมชำต ิ   ไมว่ำ่จะเป็นภำวะภยัแล้ง   หรือภำวะน ำ้ทว่ม  จะเป็นตวัแปรส ำคญัซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ปริมำณกำรเลีย้ง และ
ปริมำณกำรใช้อำหำรโดยรวม  กำรเลีย้งปลำในปี 2561 คำดวำ่จะขึน้กบักลุม่กำรเลีย้งดงันี ้

• รูปแบบครบวงจรตัง้แตจ่ ำหนำ่ยลกูพนัธุ์ปลำจนถงึจบัปลำเนือ้จำกเกษตรกรเพื่อจ ำหนำ่ยในลกัษณะกำรประกนัรำคำ 

• ฟำร์มตรงขนำดกลำง และใหญ่ ท่ีมีตลำดปลำเนือ้เป็นของตวัเอง 

• ฟำร์มขนำดเลก็ และเกษตรกร จะเข้ำเลีย้งปลำ ในลกัษณะโครงกำร ร่วมกบับริษัท หรือฟำร์มขนำดกลำงและขนำดใหญ่        ที่
มีกำรท ำตลำดแบบครบวงจร 

 

บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรก ำหนดแนวทำงกำรท ำตลำดเพื่อรักษำและเพิ่มสว่นแบง่ทำงกำรตลำดโดยกำรรักษำมำตรฐำน ของ
สนิค้ำให้ตรงตอ่ควำมต้องกำรและเหมำะสมตอ่กำรเพำะเลีย้งของเกษตรกรในแตล่ะพืน้ท่ีและกำรให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลอื



เกษตรกรในด้ำนวิชำกำรเพื่อกำรเพำะเลีย้งและสนบัสนนุในกำรหำแหลง่กำรระบำยปลำเนือ้เพื่อชว่ยให้เกษตรกรสำมำรถพยงุ
รำคำปลำไมใ่ห้ตกต ำ่ลงจนสง่ผลกระทบตอ่ภำวะกำรเลีย้งปลำโดยรวม 

 

สถำนกำรณ์ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 

เมื่อวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 1 โครงกำร โดยโรงไฟฟำ้
ดงักลำ่วอยูภ่ำยใต้ บริษัท SNS Power Company Limited 

ในวนัท่ี 28 สงิหำคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุในบริษัทท่ีจดัตัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 2 บริษัทคือ Fino Binary Power 
Plant Limited Liability Company และ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company ซึง่บริษัทดงักลำ่วมีโรงไฟฟำ้
พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพท่ีสำมำรถขำยไฟฟำ้เชิงพำณิชย์แล้วบริษัทละ 2 โครงกำร รวมทัง้หมด 4 โครงกำร โดยมีสดัสว่นในกำร
ถือหุ้นบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100 

 
เมื่อวนัท่ี 4 กนัยำยน 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุในบริษัทท่ีจดัตัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 3 บริษัทคือ Dual Energy Binary 

– Power Plant No.1 Limited Liability Company. NIS Binary Power Plant Limited Liability Company และ Beppu 
Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liasion Company โดยบริษัทดงักลำ่วมโีรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้
พิภพท่ีพร้อมขำยไฟฟำ้เชิงพำณิชย์บริษัทละ 2 โครงกำร รวมทัง้สิน้ 6 โครงกำร โดยมีสดัสว่นในกำรถือหุ้นบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 
100 

 
ในวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2560 โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพภำยใต้ PPSN Company Limited ได้เร่ิมขำยไฟฟำ้เชิง

พำณิชย์จ ำนวน 2 โครงกำร ท ำโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพใต้พิภพภำยใต้ PPSN Company Limited สำมำรถขำยไฟฟำ้
เชิงพำณิชย์ได้ครบทัง้ 3 โครงกำร 

 
ในวนัท่ี 2 ตลุำคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุในบริษัท P Green Energy Company Limited โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อ ให้

ค ำปรึกษำ จดักำร วำงแผน เก่ียวกบัธุรกิจ โดยมีสดัสว่นในกำรถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 100 
 

ในปี 2560 ทำงบริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินลว่งหน้ำเพื่อลงทนุโรงไฟฟำ้พลงังำนลม 7 โครงกำรเป็นจ ำนวนเงิน 67.31 ล้ำนบำท 
ซึง่ ณ ตอนนีบ้ริษัทฯ อยูใ่นระหวำ่งกำรจดัโครงสร้ำงของบริษัทยอ่ย  

นอกจำกนี ้ เมื่อเดือนธนัวำคม ปี 2560 บริษัทฯ ได้มมีติอนมุตัิลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้จ านวน 9 ยนูิตเพิม่เตมินัน้ หำก
บริษัทไมไ่ด้รับอนมุตัิสนิเช่ือจำกสถำบนักำรเงินแหง่ใดก็ตำม เพื่อไมใ่ห้เป็นกำรใช้เงินลงทนุเป็นจ านวนมาก บริษัทจะยงัไม ่ลงทนุ
ในโครงกำรดงักลำ่ว ซึง่ปัจจบุนัก ำลงัเจรจำกับสถำบนักำรเงินแหง่ หนึง่อยู ่

 


