
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) 

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร                                                                   
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 3 ปี 2560 (แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม  527.47 
ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้หลกัจากธุรกิจอาหารสตัว์และธุรกิจพลงังานไฟฟา้ และรายได้อื่นๆ เทา่กบั 515.25 ล้านบาท 
และ 12.22 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 97.68 และร้อยละ 2.32 ของรายได้รวมตามล าดบั บริษัทฯและ
บริษัทยอ่ย มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.42 เมื่อเปรียบเทียบกบั ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยธรุกิจหลกัมีรายได้เพิม่ขึน้
ร้อยละ 31.78 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั 

โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 122.07  ล้านบาท ผลประกอบการลดลงร้อยละ 
274.03 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากมีการเพิม่ขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร รวมถงึคา่ใช้จ่ายในการซือ้บริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ น  

 

งบการเงนิรวม  ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 เปลีย่นแปลง 
ร้อยละ 

 (หน่วย : ล้านบาท)  ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ขึน้(ลดลง) 

 รายไดจ้ากการขาย             515.25  390.99  124.25  31.78% 
 รายไดอ่ื้นๆ  12.22             100.06  (87.84) -87.79% 
 รวมรายได ้ 527.47             491.05  36.41  7.42% 
 ตน้ทุนขาย  427.21  335.37  91.84  27.38% 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  188.40  56.98  131.42  230.64% 
 รวมค่าใชจ่้าย  615.61  392.35  223.26  56.90% 
 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (88.14) 98.70  (186.85) -189.30% 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (0.16) (0.03) (0.13) 433.33% 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  (28.61) (21.53) (7.08) 32.88% 
 ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (116.91) 77.14  (194.06) -251.55% 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5.16) (7.00) 1.84  -26.29% 
 ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  (122.07) 70.14  (192.22) -274.03% 
 ขาดทุนส าหรับงวดากการด าเนินงานท่ียกเลิก  0.00  0.00  0.00  0.00% 
 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  (122.07) 70.14  (192.22) -274.03% 
 ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  0.00  (4.66) 4.66  -100.00% 
 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (0.25) 0.16  (0.41) -256.25% 

 



ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 

1.1 รำยได้ 
ธุรกิจอำหำรสัตว์น ำ้ และอำหำรสัตว์เลีย้ง 
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์น า้และอาหารสตัว์เลีย้งเทา่กบั 508.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 31.73 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้ง เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัคงประสบปัญหา โรคกุ้งตายดว่นหรือโรคตบัวายเฉียบพลนั

(EMS/AHPND)  รวมถึงโรคขีข้าว (WFD) และไวรัส IMNV เป็นต้น  ท าให้เกษตรกรลดพืน้ท่ีการเลีย้งลง ในอตุสาหกรรมกุ้ง
มีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู เช่น ลกูพนัธุ์กุ้ ง และอาหารกุ้ง จึงปรับแนวทางการท าตลาด     โดยยงัคงเน้นการขายอาหาร
เกรดพรีเมี่ยม โปรตีน 42-45%  เพื่อเร่งการเจริญเติบโต พร้อมทัง้ปรับกลยทุธ์เพื่อแยง่สว่นแบง่การตลาด จึงท าให้รายได้
จากการขายอาหารกุ้งเพิม่ขึน้ร้อยละ 121.54 เมื่อเทียบกบั ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งปลา สถานการณ์โดยรวมปรับตวัดีขึน้  ราคาปลาปรับตวัสงูขึน้ เกษตรกรเร่งการลงปลา 
รวมถงึปริมาณการเลีย้งปลาเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีฝนตกตอ่เนื่องซึง่เป็นผลดีตอ่การเลีย้งปลา แตย่งัมีสถานการณ์ที่ยงัคาบ
เก่ียวกบัปลาเนือ้ล้นตลาด จงึท าให้รายได้จากการขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 6.46  เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี
ก่อน  

ส าหรับการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้ง ทัง้โรงงานเพชรบรีุและโรงงานสงขลาสามารถรับปริมาณการสัง่ผลติได้ใน
จ านวนทีเ่พิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้รายได้จากการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้งเพิ่มขึน้ร้อยละ 101.69  เมื่อเทียบกบัไตร
มาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ พลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น  โดยมีรายได้จาก

การจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้จากบริษัทยอ่ย ซึง่ได้แก่ บริษัท พีพเีอสเอ็น จ ากดั บริษัท ซูโม ่พาวเวอร์ จ ากดั บริษัท เอสเอ็นเอส 

พาวเวอร์ จ ากดั และ บริษัท ฟีโน่ ไบนาร่ี พาวเวอร์ แพล้น จ ากดั ในไตรมาส 3 ปี 2560 มียอดจ าหนา่ยเทา่กบั 6.65 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของยอดขายรวมของทัง้บริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงไฟฟา้ทัง้หมด 23 แหง่  และจา่ยไฟฟา้

เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้แล้วจ านวน 5 แหง่ โดยมีอีก 8 แหง่ คาดวา่จะจา่ยไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 และ 

อีก 10 แหง่ คาดวา่จะจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2561 

ในไตรมาส 3 บริษัทฯ ได้มีการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 10 โครงการ ซึง่โครงการ

โรงไฟฟ้าดงักล่าวเป็นโครงการที่ติดตัง้เสร็จพร้อมผลิตไฟฟ้า  โดยมีใบอนุญาตและสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วซึ่ง

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการจดัหาโครงการดงักลา่วและได้ถือเป็นต้นทุนที่เก่ียวข้องกบัการซือ้โดยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายทัง้

จ านวนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ แทนที่จะรวมเป็นสว่นหนึง่ของเงินลงทนุหรือเป็น

สนิทรัพย์เพื่อทยอยตดัคา่ใช้จ่ายตามอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

 

 

 



1.2 ต้นทุนขำย 

ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากต้นทนุวตัถดุิบในการผลติ โดยในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีต้นทนุขายเทา่กบั 
427.21 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 27.38 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึน้ ทัง้นีต้้นทนุขาย
ตอ่ยอดขายปรับตวัลดลงจากร้อยละ 85.77 ในไตรมาส 3 ปี 2559 เป็นร้อยละ 82.91 ในไตรมาส 3 ปี 2560 

1.3 ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 3 ปี 2560 เทา่กบั 88.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 58.27 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่
มีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 55.62 ล้านบาท 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร   

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2560 เทา่กบั 188.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 230.64 เมื่อเทยีบกบั ไตร
มาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ตอ่ยอดขาย ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.51 เมื่อเทยีบกบั
ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนนอกจากนัน้มีคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ น 5 บริษัท
ด้วย และบริษัทฯ มขีาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 19.30 ล้านบาท ซึง่เกิดจากเงินให้กู้ยมืระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท
ยอ่ยที่ประเทศญ่ีปุ่ นโดยปัจจบุนัเงินเยนออ่นคา่ลง 

1.5 ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ   

ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิเทา่กบั 122.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.25 บาทตอ่หุ้น ซึง่
สาเหตหุลกัเกิดจากคา่ใช้จ่ายในการขายเพิม่สงูขึน้ เนื่องจากการท าตลาดเพื่อเพิม่ยอดขาย รวมทัง้คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องใน
การเข้าซือ้หุ้นบริษัทยอ่ยอกีจ านวน 97.94 ล้านบาท 

ฐำนะกำรเงนิ     

2.1 สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม จ านวน  4,371.51 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 จ านวน  802.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.74  การเพิ่มขึน้ดงักลา่ว เป็นการเพิม่ขึน้ ของ

ทรัพย์สนิในระหวา่งงวดของโรงไฟฟา้ซึง่ประกอบด้วยที่ดิน และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตัง้ 

2.2 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม จ านวน 2,661.23 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 จ านวน  911.27  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 52.07 ซึง่เกิดจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น และเงินกู้ยืม

ระยะสัน้ รวมถึงการออกหุ้นกู้  

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 1.56 เทา่ และ 

0.96 เทา่ ตามล าดบั 



 ปัจจบุนับริษัทฯได้มกีารเจรจากบัสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศในการจดัหาวงเงินกู้ ระยะยาวเพื่อทดแทนหนีส้นิท่ี

จะครบก าหนดภายใน 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกบัเงินลงทนุและกระแสเงินสด 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,710.28 ล้านบาท  โดยลดลงจาก ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 จ านวน  109.07  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.99  เนื่องจากรายการก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ของหลกัทรัพย์

ในความต้องการของตลาดและผลขาดทนุของงวดปี 2560 

สภำพคล่อง 

ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 7.77 ล้านบาท 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุเทา่กบั (859.22)  ล้านบาท จากการลงทนุในบริษัทยอ่ย และกระแสเงินสดที่ได้รับ

จากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน  814.15  ล้านบาท  โดยท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง (27.63) 

ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2560 บริษัทฯ มเีงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวดจ านวน  45.57 

ล้านบาท            

แนวโน้มอุตสำหกรรมปี 2560 
สถำนกำรณ์อุสำหกรรมกุ้งไตรมำส 3 และแนวโน้มไตรมำส 4 
ผา่นมา 3 ปี อตุสาหกรรมกุ้งไทยเปลีย่นผา่นด้วยปัจจยัลบมากมาย ตัง้แตค่วามพยายามจะฟืน้ตวัจากโรคกุ้งตายดว่นหรือ
โรคตบัวายเฉียบพลนั (EMS/AHPND) เจอวิกฤตด้านแรงงานเถ่ือน/ค้ามนษุย์ที่ลามมาถึงล้งกุ้งต้องเลกิกิจการทัง้หมดทัว่
ประเทศ การยดึคืนพืน้ท่ีป่าชายเลนทัว่ประเทศ การห้ามเลีย้งกุ้งในพืน้ท่ีน้า้จืด การลดปริมาณปลาป่นในอาหารกุ้งลดเหลอื
แค ่ 5% สว่นหนึง่มาจากแรงกดดนั IUU จากประเทศผู้ น้าเข้า การเกิดโรคกุ้งเดมิที่รุนแรงขึน้และยืดยือ้ เช่น โรคขีข้าว 
(WFD) ไวรัส IMNV เป็นต้น คณุภาพลกูกุ้งด้อยลง ตวัเลอืกมีน้อย เพราะตลาดเป็นของรายใหญ่ คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุง
ฟาร์มเพิม่มากขึน้ไมส่มัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการผลติ รวมถึงคา่เงินบาทท่ีแขง็คา่เกินไปจนแขง่ขนัด้านสง่ออกได้ยากล้า
บาก และกรมประมงเองก็เน้นบงัคบัใช้กฎระเบียบตา่งๆอยา่งเข้มงวดหนกั การสง่เสริมมีน้อยลง และปัจจบุนัห้องเย็น
สง่ออกกุ้งเหลอืเพียง 3-4 รายจากเดิมกวา่ 20 ราย ปัจจยัลบในชว่ง 3-4 ปีที่ผา่นมา ท าให้ผลผลติกุ้งไทย อยูไ่มเ่กิน 3 แสน
ตนัตอ่ปีมาตลอด ท าให้ผู้มีสว่นได้เสยีรายส าคญัไมก่ล้าฟันธงเร่ืองผลผลติกุ้งในปีนีแ้ละปีตอ่ๆไป เหมือนปลอ่ยทกุอยา่งให้
ปรับสภาพไปตามภาวะจริงของอตุสาหกรรมกุ้งไทย ที่นบัวนัจะขาดการสนบัสนนุอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่องจากภาครัฐ
ในช่วงถดถอย ในไตรมาส 3 ชว่งเดือนสงิหาคมของปี 60 เทียบกบัปี 59 ผลผลติกุ้งเพิ่มขึน้แค ่1% เทา่นัน้ เมื่อนกัวิเคราะห์
พบวา่ปริมาณกุ้งในปี 2560 กบัปี 2559 ในชว่งไตรมาสเดียวกนั ไมแ่ตกตา่งกนั ผลผลติกุ้งไทยปีนีท้ัง้กรมประมงและซีพี
ประเมินได้เทา่กนั 3.1-3.3 แสนตนั 
 
 
 
 
  



 
เดือน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กรกฎำคม  16,271 19,161 25,622 21,794 
สิงหำคม  17,534 20,707 24,178 24,442 
กันยำยน  19,788 24,303 24,929 26,000* 
รวมไตรมำส 3  53,593 64,171 74,729 72,236 
ที่มา : ข้อมลูปริมาณผลผลติกุ้งไตรมาส 3 จาก MD กรมประมงไมร่วมกุ้งนอกระบบ 
 
แนวโน้มไตรมาส 4 คาดการณ์ผลผลติไมแ่ตกตา่งจากปี 2559 มากนกั และการแขง่ขนัของผู้ค้าปัจจยัในอตุสาหกรรมกุ้งมี
การแขง่ขนัคอ่นข้างสงู เช่น ลกูพนัธุ์กุ้ ง และอาหารกุ้ง มกีารปรับแนวทางการตลาดโดยเน้นอาหาร เกรดพรีเมี่ยม โปรตีนสงู 
42-45% เร่งการเจริญเติบโตและลดระยะเวลาการเลีย้ง พร้อมปรับกลยทุธ์เพื่อแยง่สว่นแบง่ทางการตลาดในไตรมาส 4 
เพราะไตรมาส 4 เป็นช่วงที่เกษตรผู้ เลีย้งกุ้งลดพืน้ท่ีการเลีย้งลดลงเนื่องจากเสีย่งตอ่โรคระบาด ด้วยสถานการณ์ดงักลา่ว
ข้างต้น บริษัทก าหนดนโยบายเน้นเร่ืองคณุภาพสนิค้าเป็นหลกัและให้บริการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน า้และสขุภาพกุ้ง
พร้อมให้ค าปรึกษา เพื่อให้เกษตรกรได้รับสนิค้าทีม่ีคณุภาพดแีละบริการท่ีเป็นเลศิเพื่อเพิม่ทางเลอืกให้เกษตรกรประสบ
ผลส าเร็จ 

 
 



สถำนกำรณ์อำหำรปลำไตรมำสที่ 3  
 สถานการณ์ภาพรวมปรับตวัดีขึน้ ปลาเนือ้นขาดตลาดในพืน้ท่ีภาคเหนือ กลาง ตะวนัออก และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ราคาปลาปรับตวัสงูขึน้ เกษตรกรเร่งลงปลานิล ปลาทบัทิม และปลาดกุ มีการให้อาหารตอ่เนื่อง 
รวมถงึปริมาณน า้เลีย้งปลาเพิ่มขึน้ เนื่องจากปัจจบุนัมีฝนตกอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้ปริมาณน า้ในแหลง่น า้ธรรมชาตเิพิ่ม
ระดบัสงูขึน้ เป็นผลดีตอ่การเลีย้งปลา ภาคใต้ปลาเนือ้ล้นตลาด ในปลานิล และปลาทบัทิม สว่นปลาดกุยงัขาดตลาด
ตอ่เนื่อง เกษตรกรชะลอการลงปลา 
แนวโน้มไตรมาส 4 
 สถานการณ์โดยรวมดีขึน้ ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปลาเนือ้ขาดตลาดคาดวา่การเลีย้งจะมีการ
เร่งลงปลาและให้อาหารปลาเพิม่ขึน้ พืน้ท่ีภาคกลางมีการลงปลาอยา่งตอ่เนื่อง การเลีย้งเป็นชว่งที่มคีวามตอ่เนื่อง จะ
สง่ผลให้ยอดขายเพิม่ขึน้ในช่วงต้นไตรมาส สภาวะอากาศหนาว ในช่วงปลายปีอาจสง่ผลถึงการใช้อาหารมคีวามผลนัผวน 
 


