บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรั บผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2 ปี 2561
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริ ษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีรายได้ รวม 541.12
ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายได้ หลักจากธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และรายได้ อื่นๆ เท่ากับ 513.71 ล้ านบาท
และ 27.41 ล้ านบาทตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 96.71 และร้ อยละ 3.29 ของรายได้ รวมตามลาดับ บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.67 เมือ่ เปรี ยบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยธุรกิจหลักมีรายได้
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.81 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
โดยไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 0.92 ล้ านบาท ซึง่ ขาดทุนลดลง 7.04 ล้ านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนสาเหตุหลักเกิดจากมีรายได้ ที่เพิม่ ขึ ้นจากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปนุ่
การลดลงของขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง

งบการเงินรวม
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้อนื่ ๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปลี่ยนแปลง
ปี 2561
ปี 2560 เพิ่มขึน้ (ลดลง)
513.71
439.78
73.93
27.41
12.41
15.00
541.12
452.19
88.93
439.84
363.16
76.68
69.69
73.74
-4.05
509.53
436.90
72.63
31.59
15.29
16.30
0.00
-0.20
0.20
-29.16
-22.14
-7.02
2.43
-7.05
9.48
-3.35
-0.91
-2.44
-0.92
-7.96
7.04

ร้ อ ยละ
16.81%
120.87%
19.67%
21.11%
-5.49%
16.62%
106.62%
-100.00%
31.71%
-134.50%
268.13%
-88.47%

ในไตรมาสที่ 2 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายโรงไฟฟ้า ซึง่ สัญญาจะซื ้อจะขายโรงไฟฟ้าระบุราคาซื ้อขาย
จานวน 4,800 ล้ านเยน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงพิจารณาบันทึกกลับค่าเผื่อด้ อยค่าของเงินให้ ก้ ยู ืม
ดังกล่าวจานวน 270.80 ล้ านบาท ในงบกาไรขาดทุนในงบเฉพาะกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2561 และบริ ษัทฯ บันทึกโอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย จานวน 77.78 ล้ านบาท ในงบกาไร
ขาดทุน ในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จากรายการปรับปรุงดังกล่าวทาให้
งบการเงินเฉพาะกิจการมีกาไรสุทธิสาหรับงวดจานวน 335.28 ล้ านบาท และบันทึกโอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่าทรัพย์สนิ
ในงบการเงินรวมจานวน 2.89 ล้ านบาท

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนสำหรับไตรมำส 2 ปี 2561
1.1 รำยได้
ธุรกิจอำหำรสัตว์ นำ้ และอำหำรสัตว์ เลีย้ ง
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์น ้าและอาหารสัตว์เลี ้ยงเท่ากับ 496.82 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 14.75 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้ง ต้ องประสบปั ญหาราคากุ้งโลกตกต่าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เกษตรกรขาดแรงจูงใจใน
การปล่อยกุ้งเลี ้ยง อีกทังมี
้ โรคขี ้ขาวระบาดหนักทุกพื ้นที่ ทาให้ เกิดการแข่งขันกันสูง บริ ษัทฯจึงต้ องเน้ นการปรับตัวและ
สร้ างกลยุทธ์ในการตลาด จึงทาให้ รายได้ จากการขายอาหารกุ้งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 37.98 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน
สาหรับอุตสาหกรรมการเลี ้ยงปลา สถานการณ์โดยรวมยังคงทรงตัวเนื่องจากยังมีปัญหาปลาล้ นตลาดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ตลาดรองรับได้ เหมาะสมกับการเลี ้ยง การลงปลาใหม่ชะลอตัว และมีการควบคุมจานวนลูกค้ าและปริ มาณการลง
ปลา จึงทาให้ รายได้ จากการขายอาหารปลา ลดลงร้ อยละ 3.57 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยง ทังโรงงานเพชรบุ
้
รีและโรงงานสงขลาสามารถรับปริ มาณการสัง่ ผลิตได้ ใน
จานวนทีเ่ พิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ รายได้ จากการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี ้ยงเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.49 เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ ำ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานความร้ อนใต้ พิภพในประเทศญี่ปนุ่ โดยมีรายได้ จากการ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ในไตรมาส
รายได้ อื่นจานวน

4.74

ล้ านบาท รวมทังสิ
้ ้น

2

ปี

21.63

2561

มีรายได้ จากการขายไฟฟ้าจานวน

ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ

4.00

16.89

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 2 ปี 2561 บริ ษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ
439.84 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 21.11 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ต้ นทุนขาย
ต่อยอดขายปรับตัวเพิม่ ขึ ้นจากร้ อยละ 82.58 ในไตรมาส 2 ปี 2560 เป็ นร้ อยละ 85.62 ในไตรมาส 2 ปี 2561

1.3 กำไรขัน้ ต้ น
กาไรขันต้
้ นในไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 73.87 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่มี
กาไรขันต้
้ นเท่ากับ 76.62 ล้ านบาท

1.4 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารในไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 69.69 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5.49 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน โดยค่าใช้ จา่ ยที่ลดลงสาเหตุหลักเกิดจากในไตรมาส 2 กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
จานวน 4.30 ล้ านบาทซึง่ ในไตรมาส 2 ของปี 2560 เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 10.02 ล้ าน
บาท
1.5 กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.92 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น -0.0016 บาทต่อหุ้น
ฐำนะกำรเงิน
2.1 สินทรั พย์

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 3,586.62 ล้ านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ มีจานวน 3,987.77 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 10.06 การลดลงดังกล่าว เป็ นการลดลงในราคาตลาด
ของเงินลงทุนระยะยาวอื่นและการลดลงของเงินลงทุนชัว่ คราวซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ลดสัดส่วนของเงินลงทุนเพื่อนามาใช้ ในการ
ดาเนินการของกิจการ
2.2 หนีส้ น
ิ

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม จานวน 2,550.37 ล้ านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ มีจานวน 2,610.75 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 2.31 ซึง่ เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลง
สัดส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2.46 เท่า และ
1.90 เท่า ตามลาดับ
2.3 ส่ วนของผู้ถอ
ื หุ้น

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 1,036.25 ล้ านบาท โดยลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จานวน 340.77 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 24.75 เนื่องจากรายการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นของ
หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดและผลขาดทุนของงวดปี 2561

สภำพคล่ อง
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้ รับจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 13.03 ล้ าน
บาท กระแสเงินสดได้ รับจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 50.28 ล้ านบาท จากการลงทุนในบริษัทย่อย และกระแสเงินสดที่
ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน (49.08) ล้ านบาท โดยทาให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (7.41)
ล้ านบาท และลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดาเนินงานที่ยกเลิกปลายงวด (15.07) ล้ านบาท เป็ น
ผลให้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจานวน 25.81 ล้ านบาท

แนวโน้ มอุตสำหกรรมปี 2561
สถำนกำรณ์ อุสำหกรรมกุ้ง
ผลผลิตกุ้งไทยในปี 2561 มีปัจจัยลบมากมายที่ไม่เอื ้อต่อการเลี ้ยง โดยเฉพาะราคากุ้งโลกซึง่ ปี นี ้ตกต่าต่อเนื่องมา
ตลอดนับแต่ต้นปี มาจนถึงปั จจุบนั ทาให้ เกษตรกรขาดแรงจูงใจที่จะปล่อยกุ้งลงเลี ้ยงกัน มรสุมและฝนตกหนักในช่วงครึ่งปี
หลังของปี รวมทังโรคขี
้
้ขาวระบาดหนักทุกพื ้นที่ การอยู่รอดและการแข่งขันต้ องเน้ นถึงการปรับตัวอย่างหนักในทุกห่วงโซ่
การผลิตแต่อาจจะฟื น้ ตัวได้ ในช่วงสันได้
้ หากภาวะราคากุ้งโลกดีขึน้
ผลผลิตกุ้งไทยส่งออก 6 เดือนแรกของปี นี ้ยังถดถอยอย่างต่อเนื่องทังปริ
้ มาณและมูลค่าภาพรวมของการส่งออก
ผลผลิตกุ้งไทย 6 เดือนแรก (ม.ค. - มิ.ย.) ปี 2561 มีปริมาณรวม 61,610 ตัน ลดลง 23.70% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของ
ปี 2560 ที่สง่ ออกกุ้งได้ 80,754 ตัน พบว่าตลาดหลักสาคัญของไทยที่สง่ ออกกุ้งปรับตัวลดลงเกือบหมด รวมทังด้
้ านมูลค่า
ส่งออกลดลง 20.80% โดยที่ก้ งุ สดแช่แข็งส่งออกมีมลู ค่าลดลง 22% และกุ้งแปรรูปส่งออกมีมลู ค่าลดลง 19.10% ข้ อมูล
สรุปจาก กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
การแข่งขันทางการตลาด
การแข่งขันทางด้ านการตลาดมีการแข่งขันกันสูงมาก โดยยังคงวางแผนการทาตลาดในช่วงไตรมาสที่ 2 มีการ
แข่งขันกันในการช่วยเหลือลูกค้ ามีทงลดราคาพิ
ั้
เศษสาหรับการโอนเงินก่อนรับสินค้ า , การจัดทาโปรโมชัน่ , การตังเป้
้ าการ
ขาย, 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
การเลี ้ยงปลาในไตรมาส 2 ปลาเนื ้อขาดตลาดในกลุม่ ปลากระชัง ในพื ้นที่ภาคใต้ ปลาทับทิมปลาเนื ้อขาดตลาด
ในพื ้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ปลานิลกระชังภาคตะวันออกเฉียงและปลานิลบ่อดินภาคเหนือ ปลาเนื ้อล้ นตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ปริ มาณความต้ องการปลาในตลาดและปริ มาณการขายปลาคงที่ ส่งผลให้ สถานการณ์ในภาพรวมทรงตัว

พื ้นที่ปลาเนื ้อขาดตลาดเกษตรกรเร่ งให้ มีการลงปลาและให้ อาหารเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ปลาเนื ้อออกสู่ตลาดได้ ตาม
ความต้ องการของตลาด พื ้นที่ปลาเนื ้อล้ นตลาดมีการควบคุมการลงปลาใหม่ให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการของ
ตลาด ในไตรมาสที่ 2 มีพายุฝนต่อเนื่องส่งผลถึงการเลี ้ยงต้ องชะลอการให้ อาหาร และลดการให้ อาหารเมื่อปลาเกิดโรค
ระบาดระหว่างการเลี ้ยง ปริ มาณน ้าที่เพิ่มขึ ้นและไหลแรงก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการเลี ้ยงปลาในกระชัง
การเลี ้ยงปลาในไตรมาสที่ 2 ในทุกชนิดปลามีสถานการณ์โดยรวมคล้ ายกันในทุกพื ้นที่ การเลี ้ยงปลาในภาพรวม
ทุกบริ ษัททรงตัว ปริ มาณการใช้ อาหารทรงตัวต่อเนื่อง
สถานการณ์ ในไตรมาส 3 การเลี ้ยงปลาจะยังคงทรงตัวเกษตรกรผู้เลี ้ยงประคองให้ ธุ รกิจเดินต่อไปได้ โดยการ
จัดระบบการเลี ้ยง เพื่อให้ สามารถเลี ้ยงปลาและขายออกสูต่ ลาดได้ ราคาตามต้ องการ กลุม่ บริ ษัทและกลุม่ เกษตรกรราย
ใหญ่ มีการแข่งขันการขายปลา เพื่อให้ ธุรกิจดาเนินต่อไปได้ สถานการณ์ในไตรมาส 3 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้นเล็กน้ อย การ
ทาตลาดของบริ ษัทยังคงเน้ นกลุม่ ลูกค้ าเดิม รักษามาตรฐานคุณภาพ และการบริ การลูกค้ าตลอดการเลี ้ยงด้ วยเจ้ าหน้ าที่
ขายเป็ นที่ปรึกษาทางธุรกิจ มุง่ ทาตลาดลูกค้ าใหม่อย่างต่อเนื่อง

