บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรั บผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2560
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรายได้ รวม 452.19
ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายได้ หลักจากธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และรายได้ อื่นๆ เท่ากับ 439.78 ล้ านบาท
และ 12.41 ล้ านบาทตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 97.26 และร้ อยละ 2.74 ของรายได้ รวมตามลาดับ บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.17 เมือ่ เปรี ยบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยธุรกิจหลักมีรายได้
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 28.86 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
โดยไตรมาสที่ 2 ปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 7.96 ล้ านบาท ผลประกอบการลดลงร้ อยละ
128.30 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากในไตรมาสเดียวกันปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรจาก
เงินลงทุนหลักทรัพย์ 45.44 ล้ านบาทซึง่ ถ้ าไม่รวมกาไรในส่วนนี ้จะทาให้ ผลประกอบการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 54.04 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

งบการเงินรวม

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

(หน่ วย : ล้ านบาท)

ปี 2560

ปี 2559

รายได้จากการขาย
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวดจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับงวดการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

439.78
12.41
452.19
363.16
73.74
436.90
15.29
(0.20)
(22.14)
(7.05)
(0.91)
(7.96)
0.00
(7.96)
0.00
(0.01)

341.30
69.16
410.46
290.65
52.73
343.38
67.08
(12.50)
(17.74)
36.84
(5.49)
31.35
(3.23)
28.12
(2.12)
0.05

เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
98.48
(56.75)
41.73
72.51
21.01
93.52
(51.79)
12.30
(4.40)
(43.89)
4.58
(39.31)
3.23
(36.08)
2.12
(0.06)

ร้ อยละ
28.86%
-82.06%
10.17%
24.95%
39.84%
27.24%
-77.20%
-98.40%
24.80%
-119.13%
-83.42%
-125.38%
-100.00%
-128.30%
-100.00%
-118.52%

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 2 ปี 2560
1.1 รำยได้
ธุรกิจอำหำรสัตว์ นำ้ และอำหำรสัตว์ เลีย้ ง
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์น ้าและอาหารสัตว์เลี ้ยงเท่ากับ 432.96 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 26.93 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้ง เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้ านการเลี ้ยงจากสภาพอากาศ มีปริ มาณฝน
ค่อนข้ างมาก และโรคระบาดยังคงอยู่ ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการเลี ้ยง ซึง่ ได้ แก่ โรคขี ้ขาว โรคอีเอ็มเอส และโรคตัวแดงดวงขาว
(WSSV) โดยการเลี ้ยงจริงในพื ้นที่คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของพื ้นทีท่ งหมด
ั้
แบ่งสัดส่วนเป็ นกุ้งขาวร้ อยละ 80 และกุ้งกุลาดา
ร้ อยละ 20 บริษัทฯ ได้ มีการทาการตลาดเชิงรุกของอาหารกุ้ง โดยเน้ นการขายอาหารเกรดพรี เมี่ยม โปรตีน 42-45% เพื่อ
เร่งการเจริ ญเติบโตและลดระยะเวลาการเลี ้ยง จึงทาให้ รายได้ จากการขายอาหารกุ้งปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 122.94 เมื่อเทียบ
กับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงปลา การเพาะเลี ้ยงปลาลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดจากภาวะปลาเนื ้อล้ นตลาดและราคา
ปลาลดต่าลง ส่งผลทาให้ ปริ มาณการขายปลาทุกชนิดลดลงและการทาตลาดของบริ ษัทคูแ่ ข่ง รวมถึงปั ญหาของการออก
พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรื อของกรมเจ้ าท่า ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเลี ้ยงปลาในกระชัง ทาให้ เกิดการชะลอตัวในการ
ลงปลาชุดใหม่ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจทีซ่ บเซา จึงทาให้ รายได้ จากการขายอาหารปลา ลดลงร้ อยละ 10.75 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี กอ่ น
สาหรับการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยง ทังโรงงานเพชรบุ
้
รีและโรงงานสงขลาสามารถรับปริ มาณการสัง่ ผลิตได้ ใน
จานวนทีเ่ พิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ รายได้ จากการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยงเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 131.18 เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ ำ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานความร้ อนใต้ พิภพในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีรายได้ จาก
การจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ซึง่ ได้ แก่ บริษัท พีพีเอสเอ็น จากัด บริ ษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จากัด และบริ ษัท เอส
เอ็นเอส พาวเวอร์ จากัด ในไตรมาส 2 ปี 2560 มียอดจาหน่ายเท่ากับ 6.82 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.55 ของยอดขาย
รวมของทังบริ
้ ษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าทังหมด
้
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แห่ง และจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ได้ แล้ วจานวน

แห่ง นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพอีกจานวน
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แห่ง โดย

8

3

แห่ง

อนุมตั ิในเดือนมิถนุ ายน อีก 2 แห่ง อนุมตั ิในเดือนสิงหาคม ซึง่ จ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ได้ แล้ วจานวน 2 แห่ง ส่วน
อีก 8 แห่ง คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย๋ได้ ในไตรมาส 3
1.2 ต้ นทุนขำย
ต้ นทุนขายส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ มาจากต้ นทุนวัตถุดิบในการผลิต โดยในไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ
363.16 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 24.95 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ต้ นทุนขาย
ต่อยอดขายปรับตัวลดลงจากร้ อยละ 85.16 ในไตรมาส 2 ปี 2559 เป็ นร้ อยละ 82.58 ในไตรมาส 2 ปี 2560

1.3 กำไรขัน้ ต้ น
กาไรขันต้
้ นในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 76.62 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51.28 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่
มีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 50.65 ล้ านบาท
1.4 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 73.74 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 39.84 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน โดยค่าใช้ จา่ ยในการขายและการบริ หาร ต่อยอดขาย ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.78 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน
1.5 กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 7.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 0.01 บาทต่อหุ้น ซึง่ สาเหตุ
หลักเกิดจากค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากการทาตลาดเพื่อเพิม่ ยอดขาย รวมทังมี
้ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
จานวน 10.02 ล้ านบาท

ฐำนะกำรเงิน
2.1 สินทรั พย์

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 3,627.86 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จานวน 58.55 ล้ านบาท หรื อเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 1.64 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าว เป็ นการเพิ่มขึ ้น ของทรัพย์สนิ ใน
ระหว่างงวดประเภทอาคารและรถยนต์
2.2 หนีส้ น
ิ

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม จานวน 1,831.07 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 จานวน 81.11 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.63 ซึง่ เกิดจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และหนี ้สินตาม
สัญญาเช่าระยะยาว
สัดส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1.02 เท่า และ
0.96 เท่า ตามลาดับ

2.3 ส่ วนของผู้ถอ
ื หุ้น

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 1,796.79 ล้ านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จานวน 22.56 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.24 เนื่องจากรายการกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นของหลักทรัพย์ใน
ความต้ องการของตลาด

สภำพคล่ อง
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน (108.71)
ล้ านบาท กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 256.37 ล้ านบาท จากดอกเบี ้ยรับ และรับคืนเงินลงทุนชัว่ คราวอื่น
และกระแสเงินสดทีใ่ ช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน (2.17) ล้ านบาท โดยทาให้ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดเพิ่มขึ ้น 154.45 ล้ านบาท เป็ นผลให้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลาย
งวดจานวน 227.65 ล้ านบาท

แนวโน้ มอุตสำหกรรมปี 2560
สถำนกำรณ์ อุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 2/2560
ในช่วงเดือนเมษายน – เดือนมิถนุ ายน 2560 เกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งประสบปั ญหาด้ านการเลี ้ยงเพราะสภาวะอากาศ
แปรปรวน ปริ มาณฝนค่อนข้ างมาก ซึง่ มีการเลี ้ยงจริงในพื ้นทีค่ ิดเป็ นร้ อยละ 50 ของพื ้นที่การเลี ้ยงทังหมด
้
โดยแบ่งสัดส่วน
เป็ น กุ้งขาวร้ อยละ 80 และกุ้งกุลาดาร้ อยละ 20 เนื่องจากตลาดและราคาส่งออกกุ้งไปยังประเทศจีนปรับตัวลดลง โดย
ขณะที่ราคากุ้งขาวค่อนข้ างดีและสามารถยืนระยะได้ นานเพราะผลผลิตที่เข้ าสูต่ ลาดยังอยูใ่ นช่วงที่เหมาะสม
โรคระบาดในช่วงไตรมาส 2 ยังเป็ นอุปสรรคต่อการเลี ้ยงกุ้งของเกษตรได้ แก่ โรคขี ้ขาว โรค EMS และโรคตัวแดงดวงขาว
(WSSV) คิดเป็ นร้ อยละ 70, 20, และ10 ตามลาดับ โดยพื ้นที่การเลี ้ยงกุ้งของเกษตรแบ่งออกเป็ น 2 พื ้นที่คือ 1.พื ้นที่ความ
เค็มตา่ อัตราการปล่อย 80,000-100,000 ตัว/ไร่ และ 2.พื ้นที่ความเค็มสูง อัตราการปล่อย 150,000-200,000 ตัว/ไร่ โดย
ช่วงไตรมาส 2 เกษตรกรมีการปรับตัวแนวทางการเลี ้ยงและจัดการวิธีการเลี ้ยงได้ ดีขึ ้น ผลการเลี ้ยงของผู้ประกอบการราย
ย่อยค่อนข้ างดีกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ เพราะควบคุมต้ นทุนได้ ดีกว่า
แนวโน้ มอุตสำหกรรมกุ้ง ไตรมำส 3/2560
คาดการณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2560 ปริ มาณผลผลิตกุ้งเพิม่ มากขึ ้น ซึง่ เป็ นช่วงที่สภาวะอากาศอยู่
ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเลี ้ยงกุ้ง และพื ้นที่การเลี ้ยงจริ งเพิม่ มากขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2/2560 คิดเป็ นร้ อยละ
70 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
การแข่งขันของผู้ค้าปัจจัยในอุตสาหกรรมกุ้งมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง เพราะเป็ นช่วงทีม่ ีการเลี ้ยง
เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ได้ แก่ ลูกพันธุ์ก้ งุ และอาหารกุ้ง มีการปรับแนวทางการตลาดโดยเน้ นอาหาร
เกรดพรี เมี่ยม โปรตีนสูง 42-45% เร่งการเจริ ญเติบโตและลดระยะเวลาการเลี ้ยง พร้ อมปรับกลยุทธ์เพื่อแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดในไตรมาส 3 เพราะไตรมาส 4 เป็ นช่วงทีเ่ กษตรผู้เลี ้ยงกุ้งลดพื ้นที่การเลี ้ยงลดลงเนื่องจากเสีย่ งต่อโรคระบาด
ด้ วยสถานการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น

บริ ษัทกาหนดนโยบายเน้ นเรื่ องคุณภาพสินค้ าเป็ นหลักและให้ บริ การตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน ้าและสุขภาพกุ้งพร้ อมให้ คาปรึกษา
ทางเลือกให้ เกษตรกรประสบผลสาเร็ จ

เพื่อให้ เกษตรกรได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดีและบริ การที่เป็ นเลิศเพื่อเพิม่

สถำนกำรณ์ อำหำรปลำไตรมำสที่ 2/2560
สถานการณ์โดยรวมไตรมาส 2 ปี 2560 การเพาะเลี ้ยงปลาลดลงจากไตรมาสที่ 1 ที่ผา่ นมา เนื่องจากภาวะปลา
เนื ้อล้ นตลาด ส่งผลให้ ราคาปลาจาหน่ายลดตา่ ลง ทังปลานิ
้
ล และปลาดุก

ส่งผลกระทบต่อปริ มาณการขายปลาทุก

ชนิดลดลงจากเดิม รวมถึงการทุม่ ตลาดปลาของบริษัทคูแ่ ข่งขัน และความชัดเจนของ พรบ.การเดินเรื อ ของกรมเจ้ าท่า
ในการเรี ยกเก็บค่าปรับการเพาะเลี ้ยงปลากระชัง ทาให้ เกษตรกรไม่มนั่ ใจในการลงเลี ้ยงปลาชุดใหม่

อีกทังการลงเลี
้
้ยง

ปลาในอัตราหนาแน่นตา่ ลง คาดว่าจะได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ซบเซาส่งผลโดยตรงต่อกาลังการซื ้อด้ วยอีกทางหนึง่
สาหรับสภาวะการเลี ้ยงปลาทับทิม ปริ มาณปลาเนื ้อลดลงเป็ นลาดับ โดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาสปลาเนื ้อเริ่ม
ขาดตลาด ราคาปลาทรงตัว และเพื่อเป็ นการป้องกันปลาเนื ้อล้ นตลาด ผู้เพาะเลี ้ยงมีการกาหนดอัตราการปล่อยปลาชุด
ใหม่ให้ มีความหนาแน่นที่ลดลง
แนวโน้ มอุตสำหกรรมในไตรมำส 3/2560
สถานการณ์โดยรวมปรับตัวดีขึ ้น เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตอาหารปลามองถึงความถดถอยของยอดขายในไตรมาส
ที่ 2 ของปี นี ้ ถือเป็ นช่วงที่ต่าสุดของอุตสาหกรรมการเพาะเลี ้ยงปลา ดังนันแนวโน้
้
มในไตรมาสที่ 3 การทาตลาดอาหารปลา
จะมีภาวะการแข่งขันที่สงู ขึ ้นทางด้ านคุณภาพและราคา เพื่อให้ สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ ได้ มากที่สดุ
แนวทางการทาตลาด การทาตลาดยังคงเน้ นผลักดันฐานลูกค้ ารายหลัก ทังรายใหม่
้
และรายเดิม ให้ มีการขยายยอดขาย
ให้ เติบโตเพิ่มขึ ้น โดยการเพิ่มลูกบ่อ และขยายตลาดปลาให้ กบั ลูกค้ า
ปริ มาณลูกค้ ารายใหม่ทมี่ ีศกั ยภาพในการทาตลาดมีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลาดในกลุม่ อาหารปลาทะเล

อย่างเช่นอาหารปลากะพง

รวมถึงการขยายการทา

โดยเฉพาะในเขตพื ้นที่การเพาะเลี ้ยงหลัก ในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ และขยายไปยังพื ้นที่การเพาะเลี ้ยงในเขตภาคใต้ อย่างจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และชุมพร
เพื่อเป็ นการขยายฐานตลาดในกลุม่ สินค้ าเกรดพรี เมีย่ มและสร้ างมูลค่าให้ เพิ่มมากขึ ้น

