
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2561 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม  541.12 
ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้หลกัจากธุรกิจอาหารสตัว์และธุรกิจพลงังานไฟฟา้ และรายได้อื่นๆ เทา่กบั 513.71 ล้านบาท 
และ 27.41 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 96.71 และร้อยละ 3.29 ของรายได้รวมตามล าดบั บริษัทฯและ
บริษัทยอ่ย มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.67 เมือ่เปรียบเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยธุรกิจหลกัมีรายได้
เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.81 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั 

โดยไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 0.92 ล้านบาท ซึง่ขาดทนุลดลง 7.04 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนสาเหตหุลกัเกิดจากมีรายได้ที่เพิม่ขึน้จากธุรกิจพลงังานไฟฟา้ที่ประเทศญ่ีปุ่ น
การลดลงของขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง  

งบการเงนิรวม ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปลี่ยนแปลง
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึน้(ลดลง)
รายไดจ้ากการขาย 513.71 439.78 73.93 16.81%
รายไดอ่ื้นๆ 27.41 12.41 15.00 120.87%
รวมรายได้ 541.12 452.19 88.93 19.67%
ตน้ทนุขาย 439.84 363.16 76.68 21.11%
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 69.69 73.74 -4.05 -5.49%
รวมคา่ใชจ่้าย 509.53 436.90 72.63 16.62%
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายทางการเงินและคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31.59 15.29 16.30 106.62%
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 0.00 -0.20 0.20 -100.00%
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -29.16 -22.14 -7.02 31.71%
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2.43 -7.05 9.48 -134.50%
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ -3.35 -0.91 -2.44 268.13%
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด -0.92 -7.96 7.04 -88.47%

ร้อยละ

 

ในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายโรงไฟฟ้า ซึง่สญัญาจะซือ้จะขายโรงไฟฟา้ระบรุาคาซือ้ขาย 
จ านวน 4,800 ล้านเยน ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 ดงันัน้บริษัทฯ จงึพิจารณาบนัทกึกลบัคา่เผ่ือด้อยคา่ของเงินให้กู้ยืม
ดงักลา่วจ านวน 270.80 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทนุในงบเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 
2561 และบริษัทฯ บนัทกึโอนกลบัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย จ านวน 77.78 ล้านบาท ในงบก าไร
ขาดทนุ ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 จากรายการปรับปรุงดงักลา่วท าให้
งบการเงินเฉพาะกิจการมีก าไรสทุธิส าหรับงวดจ านวน 335.28 ล้านบาท และบนัทกึโอนกลบัคา่เผ่ือการด้อยคา่ทรัพย์สนิ
ในงบการเงินรวมจ านวน 2.89 ล้านบาท  



 

 

 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2561 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจอำหำรสัตว์น ำ้ และอำหำรสัตว์เลีย้ง 
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์เลีย้งเทา่กบั 496.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 14.75 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้ ง ต้องประสบปัญหาราคากุ้งโลกตกต ่าอย่างตอ่เนื่อง ท าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจใน

การปล่อยกุ้ งเลีย้ง อีกทัง้มีโรคขีข้าวระบาดหนกัทุกพืน้ที่ ท าให้เกิดการแข่งขนักันสงู บริษัทฯจึงต้องเน้นการปรับตวัและ
สร้างกลยทุธ์ในการตลาด จึงท าให้รายได้จากการขายอาหารกุ้ งเพิ่มขึน้ร้อยละ 37.98 เมื่อเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน   

ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งปลา สถานการณ์โดยรวมยงัคงทรงตวัเนื่องจากยงัมีปัญหาปลาล้นตลาดอยา่งตอ่เนื่อง 
เพื่อให้ตลาดรองรับได้เหมาะสมกบัการเลีย้ง การลงปลาใหมช่ะลอตวั และมีการควบคมุจ านวนลกูค้าและปริมาณการลง
ปลา จึงท าให้รายได้จากการขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 3.57 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรับการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้ง ทัง้โรงงานเพชรบรีุและโรงงานสงขลาสามารถรับปริมาณการสัง่ผลติได้ใน
จ านวนทีเ่พิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้รายได้จากการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้งเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.49  เมื่อเทียบกบัไตร
มาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 

 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ พลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีรายได้จากการ

จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากบริษัทยอ่ย ในไตรมาส 2 ปี 2561 มีรายได้จากการขายไฟฟา้จ านวน 16.89 ล้านบาท และ

รายได้อื่นจ านวน 4.74 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 21.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของรายได้รวมของทัง้บริษัทฯ ซึง่

ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงไฟฟา้ทัง้หมดที่สามารถจา่ยไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์จ านวน 15 แหง่   

 

1.2 ต้นทุนขำย 

ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากต้นทนุวตัถดุิบในการผลติ โดยในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายเทา่กบั 
439.84 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 21.11 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึน้ ทัง้นีต้้นทนุขาย
ตอ่ยอดขายปรับตวัเพิม่ขึน้จากร้อยละ  82.58 ในไตรมาส 2 ปี 2560 เป็นร้อยละ 85.62 ในไตรมาส 2 ปี 2561 

 



1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากบั 73.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่มี
ก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 76.62 ล้านบาท 

 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2561 เทา่กบั 69.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.49 เมื่อเทียบกบั ไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน โดยคา่ใช้จา่ยที่ลดลงสาเหตหุลกัเกิดจากในไตรมาส 2 ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง
จ านวน 4.30 ล้านบาทซึง่ในไตรมาส 2 ของปี 2560 เกิดขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริงจ านวน 10.02 ล้าน
บาท 

1.5 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 0.92 ล้านบาท หรือคดิเป็น -0.0016 บาทตอ่หุ้น  

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จ านวน  3,586.62 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซึง่มีจ านวน  3,987.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.06 การลดลงดงักลา่ว เป็นการลดลงในราคาตลาด

ของเงินลงทนุระยะยาวอื่นและการลดลงของเงินลงทนุชัว่คราวซึง่บริษัทฯ ได้ลดสดัสว่นของเงินลงทนุเพื่อน ามาใช้ในการ

ด าเนินการของกิจการ 

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม จ านวน 2,550.37 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซึง่มจี านวน  2,610.75  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.31 ซึง่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลง 

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 2.46 เทา่ และ 

1.90 เทา่ ตามล าดบั 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,036.25 ล้านบาท  โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 จ านวน  340.77  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.75  เนื่องจากรายการขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้ของ

หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดและผลขาดทนุของงวดปี 2561 

 



สภำพคล่อง 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีระแสเงินสดสทุธิที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 13.03 ล้าน

บาท กระแสเงินสดได้รับจากกิจกรรมการลงทนุเทา่กบั 50.28  ล้านบาท จากการลงทนุในบริษัทยอ่ย และกระแสเงินสดที่

ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน  (49.08)  ล้านบาท  โดยท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง (7.41) 

ล้านบาท และลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลกิปลายงวด (15.07) ล้านบาท เป็น

ผลให้ ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวดจ านวน  25.81 ล้านบาท            

แนวโน้มอุตสำหกรรมปี 2561 
สถำนกำรณ์อุสำหกรรมกุ้ง 

 
 ผลผลติกุ้งไทยในปี 2561 มีปัจจยัลบมากมายที่ไมเ่อือ้ตอ่การเลีย้ง โดยเฉพาะราคากุ้งโลกซึง่ปีนีต้กต ่าตอ่เนื่องมา
ตลอดนบัแตต้่นปีมาจนถึงปัจจบุนั ท าให้เกษตรกรขาดแรงจงูใจที่จะปลอ่ยกุ้งลงเลีย้งกนั มรสมุและฝนตกหนกัในช่วงคร่ึงปี
หลงัของปีรวมทัง้โรคขีข้าวระบาดหนกัทกุพืน้ที่  การอยู่รอดและการแข่งขนัต้องเน้นถึงการปรับตวัอย่างหนกัในทุกห่วงโซ่
การผลติแตอ่าจจะฟืน้ตวัได้ในช่วงสัน้ได้หากภาวะราคากุ้งโลกดีขึน้ 
 
 ผลผลติกุ้ งไทยสง่ออก 6 เดือนแรกของปีนีย้งัถดถอยอยา่งตอ่เนื่องทัง้ปริมาณและมลูคา่ภาพรวมของการสง่ออก
ผลผลติกุ้งไทย 6 เดือนแรก (ม.ค. - มิ.ย.) ปี 2561 มีปริมาณรวม 61,610 ตนั ลดลง 23.70% เมื่อเทยีบกบั 6 เดือนแรกของ
ปี 2560 ที่สง่ออกกุ้งได้ 80,754 ตนั พบวา่ตลาดหลกัส าคญัของไทยที่สง่ออกกุ้งปรับตวัลดลงเกือบหมด รวมทัง้ด้านมลูคา่
สง่ออกลดลง 20.80% โดยที่กุ้ งสดแช่แข็งสง่ออกมมีลูคา่ลดลง 22% และกุ้งแปรรูปสง่ออกมีมลูคา่ลดลง 19.10% ข้อมลู
สรุปจาก กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศกระทรวงพาณิชย์ 
 
การแขง่ขนัทางการตลาด 
 การแขง่ขนัทางด้านการตลาดมกีารแขง่ขนักนัสงูมาก โดยยงัคงวางแผนการท าตลาดในช่วงไตรมาสที่ 2 มีการ
แขง่ขนักนัในการช่วยเหลอืลกูค้ามีทัง้ลดราคาพเิศษส าหรับการโอนเงินก่อนรับสนิค้า, การจดัท าโปรโมชัน่, การตัง้เปา้การ
ขาย, การใช้ระบบ Contract farming โดยใช้ห้องเย็นรองรับผลผลติ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมัน่ในเร่ืองราคาผลผลติ, 
การเข้าไปท าธุระกิจกบัเกษตรกร โดยแบง่บนัผลก าไร และการเสนอน าเที่ยวให้กบัลกูค้าในชว่งปลายปี เพื่อเป็นแรงจงูใจ
ให้กบัลกูค้า การแขง่ขนัทางการตลาดพยายามรักษาฐานตลาดเฉพาะลกูค้าตวัเอง โดยมีการจดัสมัมนา เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าอยา่งสม า่เสมอ และเจาะตลาดคูแ่ขง่ขนัท่ีมีศกัยภาพด้านการเลีย้ง ลดความเสีย่งปัญหาหนีส้นิ 
 
สถำนกำรณ์อุตสำหกรรมปลำ 

 
 การเลีย้งปลาในไตรมาส 2 ปลาเนือ้ขาดตลาดในกลุม่ปลากระชงั ในพืน้ท่ีภาคใต้ ปลาทบัทิมปลาเนือ้ขาดตลาด
ในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคเหนือ ปลานิลกระชงัภาคตะวนัออกเฉียงและปลานิลบอ่ดินภาคเหนือ ปลาเนือ้ล้นตลาดอยา่ง
ตอ่เนื่อง ปริมาณความต้องการปลาในตลาดและปริมาณการขายปลาคงที่ สง่ผลให้สถานการณ์ในภาพรวมทรงตวั  
 



 พืน้ที่ปลาเนือ้ขาดตลาดเกษตรกรเร่งให้มีการลงปลาและให้อาหารเพิ่มขึน้เพื่อให้ปลาเนือ้ออกสู่ตลาดได้ตาม
ความต้องการของตลาด พืน้ที่ปลาเนือ้ล้นตลาดมีการควบคมุการลงปลาใหม่ให้สอดคล้องกบัปริมาณความต้องการของ
ตลาด ในไตรมาสที่ 2 มีพายุฝนต่อเนื่องส่งผลถึงการเลีย้งต้องชะลอการให้อาหาร และลดการให้อาหารเมื่อปลาเกิดโรค
ระบาดระหวา่งการเลีย้ง ปริมาณน า้ที่เพิ่มขึน้และไหลแรงก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่การเลีย้งปลาในกระชงั 
 
 การเลีย้งปลาในไตรมาสที่ 2 ในทกุชนิดปลามีสถานการณ์โดยรวมคล้ายกนัในทกุพืน้ท่ี การเลีย้งปลาในภาพรวม
ทกุบริษัททรงตวั ปริมาณการใช้อาหารทรงตวัตอ่เนื่อง 
 
 สถานการณ์ในไตรมาส 3 การเลีย้งปลาจะยงัคงทรงตวัเกษตรกรผู้ เลีย้งประคองให้ธุรกิจเดินต่อไปได้โดยการ
จดัระบบการเลีย้ง เพื่อให้สามารถเลีย้งปลาและขายออกสูต่ลาดได้ราคาตามต้องการ กลุม่บริษัทและกลุม่เกษตรกรราย
ใหญ่ มีการแขง่ขนัการขายปลา เพื่อให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ สถานการณ์ในไตรมาส 3 คาดว่าจะปรับตวัดีขึน้เลก็น้อย การ
ท าตลาดของบริษัทยงัคงเน้นกลุม่ลกูค้าเดิม รักษามาตรฐานคณุภาพ และการบริการลกูค้าตลอดการเลีย้งด้วยเจ้าหน้าที่
ขายเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ มุง่ท าตลาดลกูค้าใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง 


