
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2561 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม  437.16
ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้หลกัจากธุรกิจอาหารสตัว์และธุรกิจพลงังานไฟฟา้ และรายได้อื่นๆ เทา่กบั 416.05 ล้านบาท 
และ 21.11 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 95.17 และร้อยละ 4.83 ของรายได้รวมตามล าดบั บริษัทฯและ
บริษัทยอ่ย มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.63 เมื่อเปรียบเทียบกบั ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยธรุกิจหลกัมีรายได้เพิม่ขึน้
ร้อยละ 3.84 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั 

โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 20.48  ล้านบาท ซึง่ขาดทนุเพิ่มขึน้ 7.57 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนสาเหตหุลกัเกิดจากมีการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
รวมถงึคา่ใช้จ่ายบริหารของในบริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ นที่เข้าไปลงทนุเพิ่มเมื่อปีที่แล้ว  

 

งบการเงนิรวม  ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 เปลีย่นแปลง 
ร้อยละ 

 (หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ขึน้(ลดลง) 

 รายไดจ้ากการขาย             416.05  400.67 15.38 3.84% 
 รายไดอ่ื้นๆ  21.11  17.16 3.95 23.02% 
 รวมรายได ้ 437.16 417.83 19.33 4.63% 
 ตน้ทุนขาย  355.14 336.90 18.24 5.41% 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  71.91 67.18 4.73 7.04% 
 รวมค่าใชจ่้าย  427.05 404.08 22.97 5.68% 
 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10.11 13.75 (3.64) -26.47% 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  0.00 (0.17) 0.17 -100% 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (28.93) (21.67) (7.26) 33.50% 
 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (18.82) (8.09) (10.73) 132.63% 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1.66) (4.82) 3.16 -65.56% 
 ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  (20.48) (12.91) (7.57) 58.64% 
 ขาดทุนส าหรับงวดากการด าเนินงานท่ียกเลิก  0.00 0.00 0.00 0.00% 
 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  (20.48) (12.91) (7.57) 58.64% 
ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (0.04) (0.02) (0.02) 100% 

 
    

 



ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจอำหำรสัตว์น ำ้ และอำหำรสัตว์เลีย้ง 
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์เลีย้งเทา่กบั 403.26 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 2.26 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้ง เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัคงประสบปัญหาสภาวะอากาศที่แปรปรวนท าให้เกิดการ

ระบาดของโรคตวัแดงดวงขาว (White spot syndrome virus: WSSV)  รวมถึงโรคขีข้าว (WFD) เกษตรจงึมกีารจบักุ้งกอ่น
ก าหนด ที่อาย ุ45-60 วนั ในอตุสาหกรรมกุ้งมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู เช่น ลกูพนัธุ์กุ้ง และอาหารกุ้ง จึงปรับแนวทางการท า
ตลาด     โดยยงัคงเน้นการขายอาหารเกรดพรีเมี่ยม โปรตีน 42-45%  เพื่อเร่งการเจริญเติบโต พร้อมทัง้ปรับกลยทุธ์เพื่อ
แยง่สว่นแบง่การตลาด จึงท าให้รายได้จากการขายอาหารกุ้งเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.25 เมื่อเทียบกบั ไตรมาสเดยีวกนัของปี
ก่อน   

ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งปลา สถานการณ์โดยรวมปรับตวัดขีึน้ แตย่งัมีปัญหาปลาล้นตลาดในพืน้ท่ีภาคกลาง 
เพื่อให้ตลาดรองรับได้เหมาะสมกบัการเลีย้ง การลงปลาใหมช่ะลอตวั และมีการควบคมุจ านวนลกูค้าและปริมาณการลง
ปลา จึงท าให้รายได้จากการขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 15.60 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรับการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้ง ทัง้โรงงานเพชรบรีุและโรงงานสงขลาสามารถรับปริมาณการสัง่ผลติได้ใน
จ านวนทีเ่พิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้รายได้จากการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้งเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.73  เมื่อเทียบกบัไตร
มาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 

 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ พลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายได้จากการ

จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากบริษัทยอ่ย ในไตรมาส 1 ปี 2561 มีรายได้จากการขายไฟฟา้จ านวน 12.79 ล้านบาท และ

รายได้อื่นจ านวน 12.84 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 25.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.86 ของรายได้รวมของทัง้บริษัทฯ ซึง่

ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงไฟฟา้ทัง้หมดที่สามารถจา่ยไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์จ านวน 15 แหง่   

 

1.2 ต้นทุนขำย 

ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากต้นทนุวตัถดุิบในการผลติ โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายเทา่กบั 
355.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.41 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึน้ ทัง้นีต้้นทนุขาย
ตอ่ยอดขายปรับตวัเพิม่ขึน้จากร้อยละ  84.08 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 85.36 ในไตรมาส 1 ปี 2561 

 

1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 60.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.48 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่มี
ก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 63.77 ล้านบาท 



1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2561 เทา่กบั 71.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.04 เมื่อเทียบกบั ไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน โดยคา่ใช้จา่ยที่เพิม่ขึน้นัน้สว่นใหญ่เกิดจากบริษัทมีพนกังานขายอาหารกุ้งเพิ่มขึน้เพื่อรองรับยอดขาย
กุ้งเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีคา่ใช้จ่ายบริหารของบริษัทท่ีญ่ีปุ่ นท่ีเข้าลงทนุไปเมื่อปลายปีที่แล้ว 

1.5 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 20.48 ล้านบาท หรือคิดเป็น -0.04 บาทตอ่หุ้น   j b 

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จ านวน  3,820.26 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซึง่มีจ านวน  3,929.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.79 การลดลงดงักลา่ว เป็นการลดลงของเงินลงทนุ

ชัว่คราวซึง่บริษัทฯ ได้ลดสดัสว่นของเงินลงทนุเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการของกิจการ 

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม จ านวน 2,528.16 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซึง่มจี านวน  2,550.14  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.86 ซึง่เกิดจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 1.96 เทา่ และ 1.85 

เทา่ ตามล าดบั 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,292.10 ล้านบาท  โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 จ านวน  87.71  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.36  เนื่องจากรายการขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้ของหลกัทรัพย์ใน

ความต้องการของตลาดและผลขาดทนุของงวดปี 2561 

 

สภำพคล่อง 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีระแสเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน (55.69) ล้านบาท 

กระแสเงินสดได้รับจากกิจกรรมการลงทนุเทา่กบั 41.72  ล้านบาท จากการลงทนุในบริษัทยอ่ย และกระแสเงินสดทีใ่ช้ไป

ในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน  (4.98)  ล้านบาท  โดยท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลง (13.03) ล้าน

บาท เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวดจ านวน  35.26 ล้าน

บาท            



แนวโน้มอุตสำหกรรมปี 2561 
สถำนกำรณ์อุสำหกรรมกุ้ง 

 
ไตรมาสที ่1   ผลผลติกุ้งในภาพรวมของทัง้ประเทศ ใกล้เคยีงกบัปี 2560 ประมาณ 43,000 ตนั ราคาตลาดของกุ้งขาว มี
แนวโน้มลดลงประมาณ 20-25%  โดยราคาเฉลีย่ในเดือน มกราคม-เมษายน 2561 ราคากุ้งไซส์ 50 ตวั/กก. จากราคา 195 
บาท ลดเหลอื 160 บาท และกุ้งไซส์ 100 ตวั/กก.  จากราคา 140 บาท ลดเหลอื 100 บาท  
เกษตรกรในพืน้ท่ีการเลีย้งที่น า้มคีวามเค็ม คือ ภาคตะวนัออก และภาคใต้ จึงเปลีย่นมาเลีย้งกุ้งกลุาด าเพิ่มมากขึน้ สาเหตุ
จากสายพนัธุ์ที่มคีณุภาพมากขึน้ ประกอบตลาดที่รองรับผลผลติมากขึน้ และราคาดี โดยเฉพาะการจบักุ้งเป็นไปประเทศ
จีน สดัสว่นกุ้งขาว: กุ้งกลุาด า 70:30 % สว่นภาคกลางมีการเลีย้งกุ้งขาวปนก้ามกรามมากขึน้ เนือ่งจากข้อมลูสายพนัธุ์กุ้ง
กรามเจริญเติบโตคอ่นข้างดี ราคาคอ่นข้างนิ่ง 
 
ไตรมาสที ่ 2 สภาวะอากาศเร่ิมนิ่งขึน้ ความรุนแรงของโรคระบาดลดลง เกษตรกรมีการเตรียมบอ่ และมีการลงกุ้งอยา่ง
ตอ่เนื่อง อตัราการปลอ่ยที่มีหนาแนน่กุ้งขาวที่ 150,000-200,000 ตวั/ไร่ กุ้ งกลุาด า 40,000-80,000 ตวั/ไร่ ท าให้แนวโน้ม
ผลผลติมีปริมาณเพิ่มขึน้ในพืน้ท่ี เกษตรกรมีการปรับเปลีย่นด้านการเลีย้งโดยการใช้ Auto feed และระบบการใช้อากาศ 
และการเลีย้งในบอ่ลอยเพื่อให้การเลีย้งมีประสิทธิภาพท าให้สามารถลดต้นทนุการผลติได้เป็นอยา่งดี 
 
การแขง่ขนัทางการตลาด 
 การแขง่ขนัทางด้านการตลาดมกีารแขง่ขนักนัสงูมาก โดยเฉพาะการวางแผนการท าตลาดในชว่งไตรมาสที่ 1 มี
การแขง่ขนักนัในการช่วยเหลอืลกูค้ามีทัง้ลดราคาพเิศษส าหรับการโอนเงินก่อนรับสนิค้า, การจดัท าโปรโมชัน่, การตัง้เปา้
การขาย, การใช้ระบบ Contract farming โดยใช้ห้องเย็นรองรับผลผลติ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมัน่ในเร่ืองราคาผลผลติ, 
การเข้าไปท าธุระกิจกบัเกษตรกร โดยแบง่บนัผลก าไร และการเสนอน าเที่ยวให้กบัลกูค้าในชว่งปลายปี เพื่อเป็นแรงจงูใจ
ให้กบัลกูค้า การแขง่ขนัทางการตลาดพยายามรักษาฐานตลาดเฉพาะลกูค้าตวัเอง โดยมีการจดัสมัมนา เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าอยา่งสม า่เสมอ และเจาะตลาดคูแ่ขง่ขนัท่ีมีศกัยภาพด้านการเลีย้ง ลดความเสีย่งปัญหาหนีส้นิ 

 
สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมปลำ 

  
ไตรมาสที ่ 1   การเลีย้งปลาชว่งต้นไตรมาส ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ปริมาณการขายปลาในปริมาณ
น้อย ไมส่มัพนัธ์กบัความต้องการของตลาด สง่ผลให้ปลาทบัทิมภาคเหนือและภาคกลางล้นตลาด ราคาปรับตวัลดลง ปลา
นิลล้นตลาดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสง่ผลให้ลกูค้าต้องขายระบายในราคาต า่ เพื่อลดปริมาณปลาเนือ้สะสมในพืน้ท่ี 
ด้านพืน้การเลีย้ง จ.อบุลราชธานี จ.ยโสธร ปริมาณน า้ในแมน่ า้ลดลง การลงปลาลกูค้าลดลง พืน้ท่ีภาคใต้ปริมาณปลา
ทบัทิม และปลานิลกระชงั ปริมาณไมเ่พยีงพอกบัความต้องการของตลาด ปลาสว่นหนึง่ทีม่ีการเลีย้งเป็นปลาขนาดเลก็
ปริมาณการใช้อาหารลดลง  
 การเลีย้งปลาดกุได้รับผลกระทบจากโครงการเลีย้งปลาครบวงจรของบริษัท เบทาโกร สง่ผลให้ราคาปลา และ
ปริมาณการขายลดลง การลงปลาใหมช่ะลอตวัในพืน้ท่ีภาคเหนือ และภาคใต้ การเลีย้งปลาดกุภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปกติ  
 การเลีย้งปลากะพงทรงตวั ปริมาณปลาเนือ้ยงัมีไมม่าก การลงปลาใหมย่งัพบปัญหาเร่ืองโรคปลา สภาพอากาศ
แปรปรวน สง่ผลตอ่การกินอาหารของปลา ทางด้านผลการเลีย้งลกูค้ายงัคงทดลองเลีย้ง ปริมาณการใช้อาหารทรงตวั 



 
ไตรมาสที ่ 2  เร่ิมต้นไตรมาสปลาทบัทิมและปลานิลขาดตลาด การลงปลาใหมอ่ยา่งตอ่เนื่องในทกุพืน้ท่ี ถึงแม้การลงปลา
ใหมข่องลกูค้าจะมกีารควบคมุปริมาณให้เหมาะสมกบัตลาดปลาที่มีอยู ่ การเลีย้งปลาดกุยงัคงชะลอตวั บางพืน้ท่ีมกีารลง
ปลาใหมใ่นปริมาณไมม่ากนกั การเลีย้งปลากะพงทรงตวัอาหารปลากะพงของบริษัทอยูใ่นชว่งลกูค้าเลีย้งเพื่อการทดลอง 
และวดัผลการเลีย้ง จากสถานการณ์ดงักลา่วในไตรมาสที่คาดวา่ภาพรวมยอดขายจะเพิ่มขึน้ตามล าดบั 
 
 


