บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
สําหรั บผลการดําเนินงานไตรมาสที) 1 ปี ,-60
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ในไตรมาสที 1 ปี 2560 บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรายได้ รวม 417.83
ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์นํ 6าและอาหารสัตว์เลี 6ยง และธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า และรายได้ อืนๆ
เท่ากับ 400.67 ล้ านบาท และ 17.16 ล้ านบาทตามลําดับ ซึงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 95.89 และร้ อยละ 4.11 ของรายได้
รวมตามลําดับ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมเพิมขึ 6นร้ อยละ 18.51 เมือเปรี ยบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
โดยไตรมาสที 1 ปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 12.91 ล้ านบาท ผลประกอบการลดลงร้ อยละ
12.95 เมือเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการค่าใช้ จา่ ยทางการเงินทีสูงขึ 6น เนืองจาก
หนี 6สินทีเพิมขึ 6นจากการออกหุ้นกู้
งบการเงินรวม
(หน่วย : ล้ านบาท)

รายได้ จากการขาย
รายได้ อืนๆ
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้ จา่ ยทางการเงินและค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื)อง
ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานทียกเลิก
กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด
ส่วนทีเป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
กําไร(ขาดทุน)ที)เป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ

ไตรมาส 1
ปี 2560
400.67
17.16
417.83
336.90
67.18
404.08
13.75
(0.17)
(21.67)
(8.09)
(4.82)
(12.91)
E
(12.91)
E
(0.02)

ไตรมาส 1
เปลี)ยนแปลง
ปี 2559
เพิ)มขึน5 (ลดลง)
340.36
60.31
12.20
4.96
352.56
65.27
284.86
52.04
54.63
12.55
339.49
64.59
13.07
0.68
(2.69)
2.52
(11.56)
(10.11)
(1.18)
(6.91)
(6.08)
1.26
(7.26)
(5.65)
(4.17)
4.17
(11.43)
(1.48)
(2.55)
2.55
(0.02)
C

ร้ อยละ
17.72%
40.66%
18.51%
18.27%
22.97%
19.03%
5.20%
(93.68%)
87.46%
585.59%
(20.72%)
77.82%
(100.00%)
12.95%
(100.00%)
C

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ปี !60
1.1 รายได้
ธุรกิจอาหารสัตว์ นํา5 และอาหารสัตว์ เลีย5 ง
ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์นํ 6าและอาหารสัตว์เลี 6ยงเท่ากับ 394.35 ล้ านบาท เพิมขึ 6น
ร้ อยละ 15.86 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สําหรับอุตสาหกรรมการเลี 6ยงกุ้ง โดยรวมเกษตรกรส่วนใหญ่ลงกุ้งล่าช้ าซึงเกิดจากการประสบปั ญหาโรคระบาดและ
สภาพอากาศแปรปรวน
แต่ฟาร์ มเพาะเลี 6ยงกุ้งขนาดใหญ่ทีสามารถปรับตัวด้ วยการใช้ เทคนิควิธีการเลี 6ยงทีมีความ
เหมาะสมกับแต่ละพื 6นที ประกอบกับการหาข้ อมูลการเลี 6ยงใหม่ๆ เพิมขึ 6น ส่วนพื 6นทีการเลี 6ยงภาคกลางเป็ นพื 6นทีการเลี 6ยงที
มีศกั ยภาพในการผลิตเพียงพื 6นทีเดียว ซึงช่วยให้ ปริ มาณผลผลิตโดยรวมดีขึ 6น แต่ก็ยงั คงประสบปั ญหาสภาพอากาศเช่นกัน
แนวทางในการทําการตลาดเชิงรุกของอาหารกุ้ง โดยเน้ นการขยายฐานลูกค้ าใหม่ เพือเพิมผลผลิตกุ้งให้ แก่ผ้ เู พาะเลี 6ยง จึง
ทําให้ รายได้ จากการขายอาหารกุ้งปรับเพิมขึ 6นร้ อยละ 68.69 เมือเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี กอ่ น
สําหรับอุตสาหกรรมการเลี 6ยงปลา การเลี 6ยงปลาทรงตัวเนืองจากปลาเนื 6อล้ นตลาดและราคาปลาลดตําลง ปริ มาณ
การขายปลาทุกชนิดลดลง ส่งผลให้ เกิดการชะลอตัวในการลงปลาชุดใหม่ อีกทังเกิ
6 ดจากสภาวะภัยแล้ งทีมีตอ่ เนืองจากปี
2559 ส่งผลกระทบต่อการเลี 6ยงปลาในทุกพื 6นที ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจทีซบเซา จึงทําให้ รายได้ จากการขายอาหาร
ปลา ลดลงร้ อยละ 5.86 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สําหรับการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี 6ยง ทังโรงงานเพชรบุ
6
รีและโรงงานสงขลาสามารถรับปริ มาณการสังผลิตได้ ใน
จํานวนทีเพิมขึ 6นอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ รายได้ จากการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี 6ยงเพิมขึ 6นร้ อยละ 119.76 เมือเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า พลังงานความร้ อนใต้ พิภพในประเทศญีปุ่ น ภายใต้ บริษัท พีพี
เอสเอ็น จํากัด บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากัด และบริ ษัทย่อยอืนๆ ทีจัดตังขึ
6 6นตามโครงสร้ างการลงทุน โดยในไตรมาส 1 ปี
2560

มีรายได้ จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าเท่ากับ 6.32 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.58 ของยอดขายรวมของทังบริ
6 ษัทฯ

ซึงปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงไฟฟ้ าทังหมด
6
13 แห่ง และจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ได้ แล้ วจํานวน 3 แห่ง
1.2 ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ มาจากต้ นทุนวัตถุดิบในการผลิต โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ
336.90 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 18.27 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากยอดขายเพิมขึ 6น ทังนี
6 6ต้ นทุนขาย
ต่อยอดขายปรับตัวจากร้ อยละ KL.MN% ในไตรมาส O ปี PQQN เป็ นร้ อยละ KR.SK ในไตรมาส O ปี PQMS

1.3 กําไรขัน5 ต้ น
กําไรขันต้
6 นในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 63.77 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 14.90 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที
มีกําไรขันต้
6 นเท่ากับ QQ.QS ล้ านบาท
1.4 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 67.18 ล้ านบาท เพิมขึ 6นร้ อยละ 22.97 เมือเทียบกับ ไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน โดยค่าใช้ จา่ ยในการขายและการบริ หาร ต่อยอดขาย ปรับตัวเพิมขึ 6นร้ อยละ 3.13 เมือเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน
1.5 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 12.91 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 0.02 บาทต่อหุ้น ซึง
ใกล้ เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้ จา่ ยทางการเงินทีสูงขึ 6น เนืองจากหนี 6สินทีเพิมขึ 6นจากการ
ออกหุ้นกู้

ฐานะการเงิน
2.1 สินทรั พย์

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 3,716.66 ล้ านบาท โดยเพิมขึ 6นจาก ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 จํานวน 147.35 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ 6นร้ อยละ 4.13 การเพิมขึ 6นดังกล่าว เป็ นการเพิมขึ 6น ของเงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร และทรัพย์สนิ ประเภทอาคารและรถยนต์ รวมถึงรายการกําไรทียังไม่เกิดขึ 6นของหลักทรัพย์ในความต้ องการ
ของตลาด
2.2 หนีส5 น
ิ

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี 6สินรวม จํานวน 1,823.55 ล้ านบาท โดยเพิมขึ 6นจาก ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 จํานวน 73.59 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ 6นร้ อยละ 4.21 ซึงเกิดจากเจ้ าหนี 6การค้ าและเจ้ าหนี 6อืน และหนี 6สินตาม
สัญญาเช่าระยะยาว
สัดส่วนของหนี 6สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.96 เท่า และ 0.96
เท่า ตามลําดับ
2.3 ส่ วนของผู้ถอ
ื หุ้น

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,893.11 ล้ านบาท โดยเพิมขึ 6นจาก ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 จํานวน 73.76 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ 6นร้ อยละ 4.05 เนืองจากรายการกําไรทียังไม่เกิดขึ 6นของหลักทรัพย์ใน
ความต้ องการของตลาด

สภาพคล่ อง
ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิทีใช้ ไปในจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน (2.63) ล้ าน
บาท กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 74.66 ล้ านบาท จากดอกเบี 6ยรับ และรับคืนเงินลงทุนชัวคราวอืน และ
กระแสเงินสดทีใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (1.84) ล้ านบาท โดยทําให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิมขึ 6น 71.64 ล้ านบาท เป็ นผลให้ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 บริ ษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
จํานวน 144.85 ล้ านบาท

แนวโน้ มอุตสาหกรรมปี 2560
สถานการณ์ การเลีย5 งกุ้ง
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม E เดือนมีนาคม ในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ เกษตรกรทยอยลงกุ้งอย่างล่าช้ า
เป็ นผลต่อเนืองมาจากไตรมาส R ปี PQQN ซึงเกษตรกรผู้เลี 6ยงกุ้งประสบปั ญหาอย่างหนัก เช่นปั ญหากุ้งไม่โต, โรคติดเชื 6อ
EHP, การระบาดหนักของโรคขี 6ขาว และโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) พร้ อมทังเข้
6 าช่วงรอยต่อฤดูกาลทําให้ สภาพ
อากาศแปรปรวน อากาศร้ อนสลับกับฝนตก และยังประสบอุทกภัยครัง6 ใหญ่ในพื 6นทีภาคใต้ ส่งผลกระทบและสร้ างความ
เสียหายกับอุตสาหกรรมกุ้งเป็ นวงกว้ าง จึงทําให้ รอบการเลี 6ยงกุ้งล่าช้ าลงเป็ นอย่างมาก พร้ อมทังเกษตรกรยั
6
งต้ องหาข้ อมูล
การการเลี 6ยงใหม่ๆ และหาแหล่งลูกพันธุ์ก้ งุ ทีเชือถือได้ เนืองจากไตรมาส R ปี PQQN ทีผ่านมา เกษตรกรไม่ประสบผลสําเร็ จ
จากการเลี 6ยงเพราะปั ญหาดังกล่าว พื 6นทีการเลี 6ยงภาคกลางจึงเป็ นพื 6นทีการเลี 6ยงทีมีศกั ยภาพในการผลิตเพียงพื 6นทีเดียว
แต่ก็ยงั ได้ รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนเช่นกัน ส่งผลให้ ผลผลิตกุ้งขาวทังประเทศในไตรมาส
6
O ปี PQMS ลดลง
QR.MK % เมือเปรียบเทียบกับไตรมาส O ปี PQQN
แนวทางการทําตลาด ในช่วงไตรมาส O ปี PQMS เน้ นการทําตลาดในเชิงรุก โดยเน้ นการขยายฐานลูกค้ าใหม่เพิม
ในเขตพื 6นทีทีมีศกั ยภาพในการผลิตสูงด้ วยสินค้ าคุณภาพ เพือเพิมผลผลิตกุ้งให้ แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี 6ยง โดยเฉพาะใน
เขตพื 6นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ซึงมีการเพาะเลี 6ยงกุ้งก้ ามกรามจํานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์
ร้ อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ ภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ภาคกลางจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี และการ
ขยายช่องทางการทําตลาด ให้ เพิมขึ 6นจากฐานลูกค้ าเดิม รวมถึงการเน้ นการให้ บริ การวิชาการเพือให้ เข้ าถึงและใกล้ ชิด
ลูกค้ าและเป็ นทีปรึกษาทางธุรกิจได้
สถานการณ์ การเลีย5 งปลา
การเลี 6ยงปลาทรงตัวเนืองจากปลาเนื 6อล้ นตลาดและราคาปลาลดตําลงทังปลานิ
6
ล ปลาทับทิม และปลาดุก ปริ มาณการ
ขายปลาทุกชนิดลดลงจากเดิม รวมถึงการทุม่ ตลาดปลาของคูแ่ ข่ง และเอเย่นต์รายใหญ่ ส่งผลให้ การลงปลาชุดใหม่ชะลอ
ตัว และลงปลาในอัตราหนาแน่นตํา คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจทีซบเซาส่งผลถึงกําลังซื 6อลดลงตามไปด้ วย
อีกทางหนึง

สภาวภัยแล้ งทีมีตอ่ เนืองจากปี PQQN จนถึงไตรมาสแรกของปี PQMS ส่งผลกระทบต่อการเลี 6ยงปลาในทุกพื 6นที
ถึงแม้ ในช่วงทีผ่านมาจะมีฝนตกซึงช่วยลดปั ญหาได้ บ้างเป็ นระยะเวลาสัน6 ๆ เท่านัน6 ซึงในปี นี 6คาดว่าจะยังคงพบปั ญหา
ดังกล่าวทีส่งผลต่อการเลี 6ยงปลาในปี PQMS
จากยอดขายในไตรมาสที O ปี PQMS เมือเทียบกับปี PQQN ลดลงจากปริ มาณการรับจ้ างผลิตสินค้ า และการทํา
ตลาดทีชะลอตัวจากสถานการณ์ทีเกิดขึ 6นข้ างต้ น ซึงมีแนวโน้ มทีดีขึ 6นเนืองจากการทําตลาดในกลุม่ ลูกค้ าใหม่เข้ ามา
ทดแทนลูกค้ าเดิมทีหยุดการซื 6อขาย
แนวทางการทําตลาด เน้ นฐานจากลูกค้ าเดิมและลูกค้ าใหม่ โดยการดูแลและให้ คําปรึกษาทางด้ านธุรกิจ การ
วางแผนการเลี 6ยงปลาแก่เกษตรกรผู้เลี 6ยงปลามุง่ เน้ นลูกค้ าเป้าหมาย โดยการทําตลาดแบบครบวงจร และการเปิ ดตัว
สินค้ าใหม่ อาหารปลากะพงในกลุม่ ลูกค้ าพื 6นทีเป้าหมายหลักทีมีการเพาะเลี 6ยงปลากะพงมากทีสุดของประเทศไทย
ความคืบหน้ าธุรกิจพลังงาน
พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพจํานวน OP แห่ง โดยสามารถจ่ายไฟฟ้ าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์
(COD)ได้ แล้ วจํานวน P แห่ง ส่วนทีเหลืออีก OS แห่งยังอยูใ่ นระหว่างเตรี ยมการดําเนินงานและยังไม่มีสญ
ั ญาการขาย

ไฟฟ้ าให้ ลกู ค้ า
ณ วันที R กุมภาพันธ์ PQMS บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนซื 6อโรงผลิตพลังงานไฟฟ้ าทีดําเนินงานแล้ วเพิมอีก O แห่ง ปั จจุบนั
รับรู้รายได้ จากการขายไฟฟ้ าแล้ วซึงอยูร่ ะหว่างโอนสัญญาขายไฟฟ้ าจากผู้ขายมาให้ บริ ษัท
โครงการพลังงานลม
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานลม จํานวน M แห่ง ซึง O แห่งได้ ก่อสร้ างรากฐานเสร็ จสิ 6นแล้ วและอยูร่ ะหว่าง
การติดตังตั
6 วตึกกังหันลมและระบบไฟฟ้ า

