
                                           
 

 

 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 
 

เหตผุล 
 ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกันชุดปจัจุบนัของ 
บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ทีร่ะดบั “AA-” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุน้กู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิ
ไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 10,000 ลำ้นบำทของบรษิทัทีร่ะดบั “AA-” เช่นกนั โดย
อนัดบัเครดติหุน้กูชุ้ดใหมจ่ะใชท้ดแทนอนัดบัเครดติหุน้กูม้ลูคำ่ไม่เกนิ 6,000 ลำ้นบำททีป่ระกำศเมื่อ
วนัที ่27 มถิุนำยน 2559 เน่ืองจำกบรษิทัปรบัเพิม่มลูคำ่ของหุน้กูท้ีอ่อกจ ำหน่ำย โดยบรษิทัจะน ำเงนิ
ทีไ่ดจ้ำกกำรออกหุน้กู้ชุดใหม่ไปใชช้ ำระคนืเงนิกู้เดมิและใชล้งทุนตำมแผน อนัดบัเครดติของบรษิทั
ยงัคงสะทอ้นถงึควำมเป็นผูน้ ำของบรษิทัในฐำนะผูผ้ลติปลำทูน่ำกระป๋องรำยใหญ่ระดบัโลก รวมถงึ
กำรมสีนิค้ำและฐำนลูกค้ำที่หลำกหลำย ตลอดจนตรำสนิค้ำที่เป็นที่รู้จกัในทวปียุโรปและประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ อยำ่งไรก็ตำม จุดแขง็ดงักล่ำวของบรษิทัถูกลดทอนบำงสว่นจำกควำมผนัผวนของ
ต้นทุนวัตถุดิบ ควำมเสี่ยงจำกโรคระบำด ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ตลอดจนกำร
เปลีย่นแปลงดำ้นกฎระเบยีบทำงกำรคำ้และกฎเกณฑก์ำรจบัปลำทัว่โลก  
 บรษิทัไทยยูเน่ียน กรุ๊ป ก่อตัง้ในปี 2520 โดยตระกูลจนัศิริ บรษิทัเป็นหน่ึงในผูน้ ำในกลุ่ม
ผูผ้ลติอำหำรทะเลระดบัโลก สนิคำ้ของบรษิทัครอบคลุมทัง้ผลติภณัฑอ์ำหำรทีผ่ลติจำกปลำทูน่ำ กุ้ง 
ปลำซำรด์นี ปลำแซลมอน อำหำรสตัว์เลีย้ง และผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ในปี 2558 บรษิทัมยีอดขำยจำก
ผลติภณัฑ์ปลำทูน่ำคดิเป็น 37% ของยอดขำยรวม กุ้งแช่แขง็และผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องมสีดัส่วน
รำยได้เป็นอนัดบั 2 ของยอดขำยรวม (29%) รองลงมำคอื ปลำแซลมอน (9%) อำหำรสตัวเ์ลีย้ง 
(7%) ปลำซำรด์นีและปลำแมคเคอเรล (6%) และผลติภณัฑท์ีม่มีลูคำ่เพิม่และอื่นๆ (12%)  
 บรษิทัเป็นผูผ้ลติปลำทนู่ำบรรจุกระป๋องรำยใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมปีรมิำณกำรผลติปลำทูน่ำ
ประมำณ 300,000 ตนัต่อปี ซึ่งคดิเป็นประมำณ 18% ของผลติภณัฑ์ปลำทูน่ำทัว่โลกจ ำนวน 1.7 
ลำ้นตนัต่อปี บรษิทัมฐีำนกำรผลติใน 7 ประเทศใน 5 ทวปี โดยฐำนกำรผลติหลกัตัง้อยูใ่นประเทศ
ไทย สหรฐัอเมริกำ กำน่ำ และหมู่เกำะซีเชลส์ นอกจำกน้ี บริษัทยงัมีฐำนกำรผลิตในประเทศ
เวยีดนำม ฝรัง่เศส และปำปวันิวกนีิดว้ย ในปี 2558 ตลำดหลกัของบรษิทัคอืประเทศสหรฐัอเมรกิำ
ซึง่คดิเป็นสดัสว่น 42% ของรำยได้รวม รองลงมำคอืสหภำพยุโรป 29% ประเทศไทย 8% และ
ประเทศญีปุ่น่ 6%  
 ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในปี 2558 อยูใ่นเกณฑด์ ีแมว้ำ่รำคำปลำทนู่ำและกุง้จะตกต ่ำลง
และค่ำเงนิสกุลยูโรจะอ่อนตวัลงมำกเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิบำท ในปี 2558 บรษิทัมีรำยได้เท่ำกับ 
125,183 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3% เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำดว้ยสำเหตุหลกัจำกกำรซือ้กจิกำร ก ำไรของ
บรษิทัเพิม่ขึน้ในทุกกลุ่มธุรกจิ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ธุรกจิปลำทูน่ำและธุรกจิกุ้งในประเทศ นอกจำกน้ี 
ก ำไรของบรษิทัยงัเพิม่ขึน้จำกควำมส ำเรจ็ในกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิอำหำรสตัว์เลีย้งของบรษิทัยอ่ย
ในประเทศสหรฐัอเมรกิำดว้ย แมว้ำ่บรษิทัมรีำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยพเิศษจำกกำรตดัส ำรองดอ้ยค่ำกองเรอื
รวม 508 ลำ้นบำท อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของบรษิทั
ยงัคงอยูใ่นระดบัทีด่ทีี ่7.6% ในปี 2558 เทยีบกบั 7.8% ในปี 2557 และ 5.5% ในปี 2556 บรษิทัมี
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย ในปี 2558 เท่ำกบั 10,514 ลำ้นบำท 
เทยีบกบั 10,715 ลำ้นบำทในปี 2557 และ 7,815 ลำ้นบำทในปี 2556 
 ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2559 รำยไดข้องบรษิทัอยูท่ีร่ะดบั 31,257 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 9% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทัง้น้ี รำยได้ที่เพิม่ขึ้นมำจำกปจัจยัหลำยประกำร อำทิ ผล

อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั AA- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต     แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
   เครดิตพินิจ 
24/06/58 AA- Stable 
23/12/57 AA- Alert Developing 
08/01/56 AA- Stable 
14/01/54 A+ Stable 
29/07/53 A+ Alert Developing 
30/08/49 A+ Stable 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 

เนาวรตัน์ เตม็วฒันางกูร 
nauwarut@trisrating.com 

 
จุฑาทพิ จติรพรหมพนัธุ ์
jutatip@trisrating.com 

 
รุง่รตัน์ สุนทรปกาสติ         
rungrat@trisrating.com 
 
วยิดา ประทุมสุวรรณ์, CFA        
wiyada@trisrating.com  
 
WWW.TRISRATING.COM 
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  หน้า  2  

  บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 11 กรกฎำคม 2559 

 

 

ประกอบกำรที่ดีของธุรกิจปลำทูน่ำที่ผลติภำยใต้ตรำสนิค้ำในทวีปยุโรป รำคำปลำทูน่ำที่ปรบัตวัเพิม่ขึ้นซึ่งส่งผลดตี่อธุรกิจรบัจ้ำงผลติปลำทูน่ำ ผล
ประกอบกำรของธุรกจิอำหำรสตัว์เลีย้งทีย่งัคงปรบัตวัดอียำ่งต่อเน่ือง และรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรรวมกจิกำรของ Rugen Fisch AG เขำ้มำ นอกจำกน้ี 
บรษิทัยงัไดร้บัประโยชน์จำกเงนิบำทที่อ่อนค่ำลงด้วยเมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลดอลลำรส์หรฐัฯ และเงนิยโูร ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัยงัคง
แขง็แกร่ง โดยบรษิทัมอีตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเท่ำกบั 6.9% ในไตรมำสแรกของปี 2559 เพิม่ขึน้จำก 5.5% 
ในชว่งเวลำเดยีวกนัของปีก่อน โดยสว่นใหญ่เป็นกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำก ำไรจำกธุรกจิปลำทนู่ำ กุง้ และอำหำรสตัวเ์ลีย้ง  
 ในเดอืนธนัวำคม 2558 บรษิทัยกเลกิสญัญำกำรซือ้หุน้ของ Bumble Bee Foods, LLC (Bumble Bee) ตำมทีบ่รษิทัไดป้ระกำศไวเ้มื่อวนัที ่ 19 
ธนัวำคม 2557 วำ่จะซือ้กจิกำรของ Bumble Bee จำก Lion Capital ภำยใตเ้งื่อนไขวำ่ตอ้งไดร้บัอนุญำตกำรควบรวมกจิกำรภำยใต้กฎหมำยป้องกนักำร
ผกูขำดของประเทศสหรฐัอเมรกิำเสยีก่อน กำรประกำศยกเลกิสญัญำกำรซือ้หุน้ดงักล่ำวเกดิจำกขอ้สรุปของบรษิทั และ Lion Capital ทีเ่หน็ว่ำมคีวำม
เป็นไปไดส้งูทีก่ำรไดร้บัอนุญำตจะใชเ้วลำนำนเกนิกวำ่ทีร่ะบุไวใ้นสญัญำซือ้ขำยหุน้ 
 ผลกำรด ำเนินงำนทีแ่ขง็แกรง่และกำรบรหิำรเงนิทุนหมุนเวยีนทีด่ขี ึน้สง่ผลใหภ้ำระหน้ีของบรษิทัลดลงอยำ่งมำก ทัง้น้ี ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2559  
บรษิทัมหีน้ีสนิรวม 36,094 ลำ้นบำท ลดลงจำก 46,534 ลำ้นบำทในปี 2557 อตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนปรบัตวัดขีึน้จำก 49.5% ในปี 2557 
มำอยูท่ีร่ะดบั 42.3% ณ สิน้เดอืนมนีำคม 2559 สภำพคล่องของบรษิทัอยูใ่นเกณฑด์ ีโดยอตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเงนิกู้รวมของบรษิทั
เพิม่ขึน้จำก 17.6% ในปี 2557 มำอยูท่ีร่ะดบั 21.5% ในปี 2558 และ 26.1% (ปรบัอตัรำสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 12 เดอืน) ในช่วง
ไตรมำสแรกของปี 2559 และอตัรำสว่นก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจำหน่ำยตอ่ดอกเบีย้จำ่ยกเ็พิม่ขึน้จำก 6.4 เทำ่ในปี 2557 มำ
อยูท่ีร่ะดบั 6.6 เทำ่ในปี  2558 และ 7.6 เทำ่ในไตรมำสแรกของปี 2559 
 คำดวำ่ผลประกอบกำรของบรษิทัในปี 2559 จะดขีึน้แมบ้รษิทัอำจตอ้งเผชญิกบัรำคำปลำทนู่ำทีผ่นัผวนและปญัหำโรคระบำดในปลำแซลมอน โดย
ผลก ำไรของบรษิทัจะไดร้บัแรงสนบัสนุนจำกผลประกอบกำรทีด่ขีองธุรกจิปลำทนู่ำในตลำดสหภำพยุโรป กำรฟ้ืนตวัของธุรกจิกุ้งจำกโรคตำยด่วน (Early 
Mortality Syndrome -- EMS) ทีร่ะบำดในประเทศไทย และควำมส ำเรจ็ทีต่่อเน่ืองในธุรกจิอำหำรสตัวเ์ลีย้ง ในช่วงปี  2559-2561 ภำยใตส้มมตฐิำนกรณี
ฐำนของทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยได้ของบรษิทัจะเตบิโตที่ระดบั 145,000-180,000 ลำ้นบำท อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยบรษิทัน่ำจะอยูท่ีร่ะดบั 7.2%-7.5% ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษ ีคำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำยของบรษิทัคำดวำ่จะอยูท่ีร่ะดบั 11,000-14,000 
ลำ้นบำทตอ่ปี แมว้่ำบรษิทัจะมแีผนกำรขยำยธุรกจิอยำ่งต่อเน่ือง แต่กค็ำดว่ำบรษิทัจะรกัษำวนิัยทำงกำรเงนิและรกัษำอตัรำสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรำ้ง
เงนิทุนใหอ้ยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 50%  
 ประเดน็เรื่องควำมยัง่ยนืของทรพัยำกรทำงทะเลและปญัหำกำรค้ำมนุษยเ์ป็นสิง่ท้ำทำยส ำหรบัธุรกิจอำหำรทะเลของไทย ทัง้น้ี ตัง้แต่เดอืน
เมษำยน 2558 ประเทศไทยไดร้บัใบเหลอืงจำกคณะกรรมำธกิำรยุโรปเรื่องกำรไม่มมีำตรกำรทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรต่อตำ้นกำรท ำประมงผดิกฎหมำย 
รวมทัง้ยงัขำดกำรรำยงำนและไรก้ำรควบคุมในกำรท ำประมงตำมหลกักำรสำกล (Illegal, Unreported and Unregulated Finishing -- IUU) อกีดว้ย หำก
รฐับำลไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำน้ีได้ ประเทศไทยอำจได้รบัใบแดงซึ่งจะสง่ผลในด้ำนลบต่อธุรกจิประมงของไทย เน่ืองจำกประเทศไทยถอืเป็นผูส้ง่ออก
สนิคำ้ประมงรำยใหญ่ โดยมลูคำ่กำรสง่ออกปลำ กุง้ ปลำหมกึ และอำหำรทะเลแปรรูปไปยงัสหภำพยุโรปสงูถงึ 28,000 ลำ้นบำทในปี 2557 และ 21,000 
ลำ้นบำทในปี 2558 อยำ่งไรกต็ำม กรณีดงักลำ่วจะสง่ผลกระทบตอ่บรษิทัไมม่ำกนกัเน่ืองจำกบรษิทัมยีอดขำยสนิคำ้สง่ออกจำกประเทศไทยไปยงัสหภำพ
ยโุรปไมเ่กนิ 2% ของรำยไดร้วมของบรษิทัเทำ่นัน้ 
 เมื่อไม่นำนน้ี รำยงำนสถำนกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์(Trafficking in Persons (TIP) Report) ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ ได้ปรบัเพิม่อนัดบัควำม
พยำยำมตอบสนองตอ่สถำนกำรณ์กำรคำ้มนุษยข์องไทยจำกระดบัต ่ำสดุ เทยีร ์3 มำเป็น เทยีร ์2 ทีต่อ้งจบัตำมอง (Tier 2 Watch List) ถงึแมก้ำรปรบัลด
อนัดบัเป็น เทยีร ์3 ในครัง้ก่อนไม่ได้มผีลต่อกำรหำ้มหรอืจ ำกดัทำงกำรคำ้ กำรปรบัเพิม่อนัดบัครัง้น้ีจงึคำดว่ำไม่ได้สง่ผลต่อกำรค้ำมำกนัก แต่อยำ่งไร 
กต็ำมกำรปรบัเพิม่อนัดบัในครัง้น้ีจะมสีว่นชว่ยใหภ้ำพพจน์ของธุรกจิอำหำรทะเล และผลติภณัฑป์ระมงของประเทศไทยดขีึน้ 

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะท้อนถงึมุมมองของทรสิเรทติง้ว่ำบรษิทัจะยงัคงรกัษำผลกำรด ำเนินงำนที่แขง็แกร่งและควำม
ไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนัเอำไวไ้ดจ้ำกกำรประหยดัจำกขนำดและควำมมปีระสทิธภิำพในกำรผลติ โดยฐำนกำรผลติและตลำดสง่ออกทีก่ระจำยตวั อกีทัง้
สนิคำ้ทีห่ลำกหลำยน่ำจะชว่ยลดควำมผนัผวนของกระแสรำยไดใ้นชว่งทีร่ำคำสนิคำ้ของบรษิทัมคีวำมผนัผวนและมคีวำมทำ้ทำยจำกกำรเปลีย่นแปลงดำ้น
กฎระเบยีบของประเทศผูน้ ำเขำ้สนิคำ้  
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 ทัง้น้ี อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัอำจปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ำกสถำนะกำรเงนิและสถำนะทำงธุรกจิของบรษิทัแขง็แกร่งขึน้ 
ในทำงตรงกนัขำ้ม อนัดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอำจถูกปรบัลดลงหำกผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัอ่อนลงกว่ำที่
คำดไวจ้นสง่ผลใหโ้ครงสรำ้งเงนิทุนและกระแสเงนิสดออ่นแอลง 
 

 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (TU) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: AA- 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
TU167A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,950 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2559                                                                         AA- 
TU172A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,500 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2560                                                                                 AA- 
TU192A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,150 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2562                                                                         AA- 
TU212A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,550 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2564                                                                                 AA- 
TU217A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2564                                                                         AA- 
TU242A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,050 ลำ้นบำท ไถถ่อนปี 2567                                                                                 AA- 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 10,000 ลำ้นบำท ไถ่ถอนปี 2566 AA- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

หน่วย: ลา้นบาท 

      ---------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------- 
 ม.ค.-มี.ค. 

2559  
        2558         2557         2556         2555         2554 

รำยได ้ 31,257 125,183 121,402 112,813 106,698 98,670 
ดอกเบีย้จ่ำยรวม 329 1,592 1,673 1,655 2,329 2,272 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 967 4,290 4,808 2,801 4,197 4,770 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน 2,202 8,808 8,198 6,614 8,536 8,946 
ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน และเงนิลงทุน 2,197 5,325 6,478 5,012 4,398 3,410 
สนิทรพัยร์วม 109,108 110,958 115,443 108,290 94,759 83,277 
เงนิกูร้วม 36,094 41,026 46,534          45,143 35,008 39,766 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 49,229 48,017 47,467 43,347 40,344 27,117 
เงนิปนัผล - 2,720 2,398 1,836 1,884 1,195 
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยได ้(%) 

6.90 7.56 7.83 5.52 8.22 9.23 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%) 9.57  **           8.56           8.98            6.81            10.44          12.83 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

7.58 6.60 6.40 4.72 4.00 4.31 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%) 26.10 **         21.47         17.62   14.65       24.38   22.50 
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%) 42.30 46.07 49.50 51.01 46.46 59.46 
*  งบการเงนิรวม 

** ปรับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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