บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรั บผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ปี 2561
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรายได้ รวม 437.16
ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายได้ หลักจากธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และรายได้ อื่นๆ เท่ากับ 416.05 ล้ านบาท
และ 21.11 ล้ านบาทตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 95.17 และร้ อยละ 4.83 ของรายได้ รวมตามลาดับ บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.63 เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยธุรกิจหลักมีรายได้ เพิม่ ขึ ้น
ร้ อยละ 3.84 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 20.48 ล้ านบาท ซึง่ ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 7.57 ล้ านบาท
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนสาเหตุหลักเกิดจากมีการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมถึงค่าใช้ จ่ายบริ หารของในบริษัทย่อยในประเทศญี่ปนที
ุ่ ่เข้ าไปลงทุนเพิ่มเมื่อปี ที่แล้ ว

งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวดจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับงวดากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

ไตรมาส 1
ปี 2561
416.05
21.11
437.16
355.14
71.91
427.05
10.11
0.00
(28.93)
(18.82)
(1.66)
(20.48)
0.00
(20.48)
(0.04)

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)
0.00
(12.91)
(0.02)

เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
15.38
3.95
19.33
18.24
4.73
22.97
(3.64)
0.17
(7.26)
(10.73)
3.16
(7.57)
0.00
(7.57)
(0.02)

ร้ อยละ
3.84%
23.02%
4.63%
5.41%
7.04%
5.68%
-26.47%
-100%
33.50%
132.63%
-65.56%
58.64%
0.00%
58.64%
100%

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1 ปี 2561
1.1 รำยได้
ธุรกิจอำหำรสัตว์ นำ้ และอำหำรสัตว์ เลีย้ ง
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์น ้าและอาหารสัตว์เลี ้ยงเท่ากับ 403.26 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 2.26 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้ง
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั คงประสบปั ญหาสภาวะอากาศที่แปรปรวนทาให้ เกิดการ
ระบาดของโรคตัวแดงดวงขาว (White spot syndrome virus: WSSV) รวมถึงโรคขี ้ขาว (WFD) เกษตรจึงมีการจับกุ้งก่อน
กาหนด ที่อายุ 45-60 วัน ในอุตสาหกรรมกุ้งมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง เช่น ลูกพันธุ์ก้ งุ และอาหารกุ้ง จึงปรับแนวทางการทา
ตลาด โดยยังคงเน้ นการขายอาหารเกรดพรี เมี่ยม โปรตีน 42-45% เพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต พร้ อมทังปรั
้ บกลยุทธ์เพื่อ
แย่งส่วนแบ่งการตลาด จึงทาให้ รายได้ จากการขายอาหารกุ้งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 40.25 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน
สาหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงปลา สถานการณ์โดยรวมปรับตัวดีขึ ้น แต่ยงั มีปัญหาปลาล้ นตลาดในพื ้นที่ภาคกลาง
เพื่อให้ ตลาดรองรับได้ เหมาะสมกับการเลี ้ยง การลงปลาใหม่ชะลอตัว และมีการควบคุมจานวนลูกค้ าและปริ มาณการลง
ปลา จึงทาให้ รายได้ จากการขายอาหารปลา ลดลงร้ อยละ 15.60 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยง ทังโรงงานเพชรบุ
้
รีและโรงงานสงขลาสามารถรับปริ มาณการสัง่ ผลิตได้ ใน
จานวนทีเ่ พิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ รายได้ จากการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.73 เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ ำ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานความร้ อนใต้ พิภพในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีรายได้ จากการ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ในไตรมาส 1 ปี

2561

รายได้ อื่นจานวน

ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ

12.84

ล้ านบาท รวมทังสิ
้ ้น

25.63

มีรายได้ จากการขายไฟฟ้าจานวน
5.86

12.79

ล้ านบาท และ

ของรายได้ รวมของทังบริ
้ ษัทฯ ซึง่

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงไฟฟ้าทังหมดที
้
่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์จานวน 15 แห่ง

1.2 ต้ นทุนขำย
ต้ นทุนขายส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ มาจากต้ นทุนวัตถุดิบในการผลิต โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ
355.14 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.41 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ต้ นทุนขาย
ต่อยอดขายปรับตัวเพิม่ ขึ ้นจากร้ อยละ 84.08 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็ นร้ อยละ 85.36 ในไตรมาส 1 ปี 2561

1.3 กำไรขัน้ ต้ น
กาไรขันต้
้ นในไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 60.91 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.48 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่มี
กาไรขันต้
้ นเท่ากับ 63.77 ล้ านบาท

1.4 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารในไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 71.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.04 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน โดยค่าใช้ จา่ ยที่เพิม่ ขึ ้นนันส่
้ วนใหญ่เกิดจากบริ ษัทมีพนักงานขายอาหารกุ้งเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับยอดขาย
กุ้งเติบโตอย่างรวดเร็วและมีคา่ ใช้ จ่ายบริ หารของบริ ษัทที่ญี่ปนที
ุ่ ่เข้ าลงทุนไปเมื่อปลายปี ที่แล้ ว
1.5 กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 20.48 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น -0.04 บาทต่อหุ้น j b
ฐำนะกำรเงิน
2.1 สินทรั พย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 3,820.26 ล้ านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ มีจานวน 3,929.96 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 2.79 การลดลงดังกล่าว เป็ นการลดลงของเงินลงทุน
ชัว่ คราวซึง่ บริษัทฯ ได้ ลดสัดส่วนของเงินลงทุนเพื่อนามาใช้ ในการดาเนินการของกิจการ
2.2 หนีส้ น
ิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม จานวน 2,528.16 ล้ านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ มีจานวน 2,550.14 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.86 ซึง่ เกิดจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
สัดส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.96 เท่า และ 1.85
เท่า ตามลาดับ
2.3 ส่ วนของผู้ถอ
ื หุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 1,292.10 ล้ านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จานวน 87.71 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.36 เนื่องจากรายการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นของหลักทรัพย์ใน
ความต้ องการของตลาดและผลขาดทุนของงวดปี 2561

สภำพคล่ อง
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ ไปในกิจกรรมการดาเนินงานจานวน (55.69) ล้ านบาท
กระแสเงินสดได้ รับจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 41.72 ล้ านบาท จากการลงทุนในบริ ษัทย่อย และกระแสเงินสดทีใ่ ช้ ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน (4.98) ล้ านบาท โดยทาให้ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (13.03) ล้ าน
บาท เป็ นผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจานวน 35.26 ล้ าน
บาท

แนวโน้ มอุตสำหกรรมปี 2561
สถำนกำรณ์ อุสำหกรรมกุ้ง
ไตรมาสที่ 1 ผลผลิตกุ้งในภาพรวมของทังประเทศ
้
ใกล้ เคียงกับปี 2560 ประมาณ 43,000 ตัน ราคาตลาดของกุ้งขาว มี
แนวโน้ มลดลงประมาณ 20-25% โดยราคาเฉลีย่ ในเดือน มกราคม-เมษายน 2561 ราคากุ้งไซส์ 50 ตัว/กก. จากราคา 195
บาท ลดเหลือ 160 บาท และกุ้งไซส์ 100 ตัว/กก. จากราคา 140 บาท ลดเหลือ 100 บาท
เกษตรกรในพื ้นทีก่ ารเลี ้ยงที่น ้ามีความเค็ม คือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ จึงเปลีย่ นมาเลี ้ยงกุ้งกุลาดาเพิ่มมากขึ ้น สาเหตุ
จากสายพันธุ์ที่มคี ณ
ุ ภาพมากขึ ้น ประกอบตลาดที่รองรับผลผลิตมากขึ ้น และราคาดี โดยเฉพาะการจับกุ้งเป็ นไปประเทศ
จีน สัดส่วนกุ้งขาว: กุ้งกุลาดา 70:30 % ส่วนภาคกลางมีการเลี ้ยงกุ้งขาวปนก้ ามกรามมากขึ ้น เนือ่ งจากข้ อมูลสายพันธุ์ก้ งุ
กรามเจริ ญเติบโตค่อนข้ างดี ราคาค่อนข้ างนิ่ง
ไตรมาสที่ 2 สภาวะอากาศเริ่มนิ่งขึ ้น ความรุนแรงของโรคระบาดลดลง เกษตรกรมีการเตรี ยมบ่อ และมีการลงกุ้งอย่าง
ต่อเนื่อง อัตราการปล่อยที่มีหนาแน่นกุ้งขาวที่ 150,000-200,000 ตัว/ไร่ กุ้งกุลาดา 40,000-80,000 ตัว/ไร่ ทาให้ แนวโน้ ม
ผลผลิตมีปริ มาณเพิ่มขึ ้นในพื ้นที่ เกษตรกรมีการปรับเปลีย่ นด้ านการเลี ้ยงโดยการใช้ Auto feed และระบบการใช้ อากาศ
และการเลี ้ยงในบ่อลอยเพื่อให้ การเลี ้ยงมีประสิทธิภาพทาให้ สามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ เป็ นอย่างดี
การแข่งขันทางการตลาด
การแข่งขันทางด้ านการตลาดมีการแข่งขันกันสูงมาก โดยเฉพาะการวางแผนการทาตลาดในช่วงไตรมาสที่ 1 มี
การแข่งขันกันในการช่วยเหลือลูกค้ ามีทงลดราคาพิ
ั้
เศษสาหรับการโอนเงินก่อนรับสินค้ า , การจัดทาโปรโมชัน่ , การตังเป้
้ า
การขาย, การใช้ ระบบ Contract farming โดยใช้ ห้องเย็นรองรับผลผลิต เพื่อให้ เกษตรกรเกิดความมัน่ ในเรื่ องราคาผลผลิต,
การเข้ าไปทาธุระกิจกับเกษตรกร โดยแบ่งบันผลกาไร และการเสนอนาเที่ยวให้ กบั ลูกค้ าในช่วงปลายปี เพื่อเป็ นแรงจูงใจ
ให้ กบั ลูกค้ า การแข่งขันทางการตลาดพยายามรักษาฐานตลาดเฉพาะลูกค้ าตัวเอง โดยมีการจัดสัมมนา เพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ าอย่างสมา่ เสมอ และเจาะตลาดคูแ่ ข่งขันทีม่ ีศกั ยภาพด้ านการเลี ้ยง ลดความเสีย่ งปั ญหาหนี ้สิน
สถำนกำรณ์ อุตสำหกรรมปลำ
ไตรมาสที่ 1 การเลี ้ยงปลาช่วงต้ นไตรมาส ได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปริ มาณการขายปลาในปริ มาณ
น้ อย ไม่สมั พันธ์กบั ความต้ องการของตลาด ส่งผลให้ ปลาทับทิมภาคเหนือและภาคกลางล้ นตลาด ราคาปรับตัวลดลง ปลา
นิลล้ นตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ ลกู ค้ าต้ องขายระบายในราคาตา่ เพื่อลดปริ มาณปลาเนื ้อสะสมในพื ้นที่
ด้ านพื ้นการเลี ้ยง จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร ปริ มาณน ้าในแม่น ้าลดลง การลงปลาลูกค้ าลดลง พื ้นที่ภาคใต้ ปริมาณปลา
ทับทิม และปลานิลกระชัง ปริ มาณไม่เพียงพอกับความต้ องการของตลาด ปลาส่วนหนึง่ ทีม่ ีการเลี ้ยงเป็ นปลาขนาดเล็ก
ปริ มาณการใช้ อาหารลดลง
การเลี ้ยงปลาดุกได้ รับผลกระทบจากโครงการเลี ้ยงปลาครบวงจรของบริ ษัท เบทาโกร ส่งผลให้ ราคาปลา และ
ปริ มาณการขายลดลง การลงปลาใหม่ชะลอตัวในพื ้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ การเลี ้ยงปลาดุกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปกติ
การเลี ้ยงปลากะพงทรงตัว ปริ มาณปลาเนื ้อยังมีไม่มาก การลงปลาใหม่ยงั พบปั ญหาเรื่ องโรคปลา สภาพอากาศ
แปรปรวน ส่งผลต่อการกินอาหารของปลา ทางด้ านผลการเลี ้ยงลูกค้ ายังคงทดลองเลี ้ยง ปริ มาณการใช้ อาหารทรงตัว

ไตรมาสที่ 2 เริ่ มต้ นไตรมาสปลาทับทิมและปลานิลขาดตลาด การลงปลาใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกพื ้นที่ ถึงแม้ การลงปลา
ใหม่ของลูกค้ าจะมีการควบคุมปริ มาณให้ เหมาะสมกับตลาดปลาที่มีอยู่ การเลี ้ยงปลาดุกยังคงชะลอตัว บางพื ้นที่มกี ารลง
ปลาใหม่ในปริ มาณไม่มากนัก การเลี ้ยงปลากะพงทรงตัวอาหารปลากะพงของบริ ษัทอยูใ่ นช่วงลูกค้ าเลี ้ยงเพื่อการทดลอง
และวัดผลการเลี ้ยง จากสถานการณ์ดงั กล่าวในไตรมาสที่คาดว่าภาพรวมยอดขายจะเพิ่มขึน้ ตามลาดับ

