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ไตรมาสที่ 3/2559: ไตรมาสพนัล้าน 
รายได้รวม  
ในไตรมาสท่ี 3/2559 ยอดขายรวมทําสถิติสงูท่ีสดุอยู่ท่ี 35,128 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7.7% จากไตรมาสท่ี 3/2558 (ยอดขายในรูป
สกลุเงินเหรียญสหรัฐเพ่ิมขึน้ 3.3%  มาอยูท่ี่ 1,009 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) สาเหตุมาจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท การเพ่ิมขึน้
ของราคาวัตถุดิบกุ้ งและแซลมอน (ราคาเฉลี่ยไตรมาสท่ี 
3/2559 เพ่ิมขึน้ 12% และ 46% YoY ตามลําดบั) รวมถึงการ
ควบรวมกิจการ บริษัท รูเก้นฟิช (Rugen Fisch) และ บริษัท 
เชซ์นส์ู (Chez Nous)  

กาํไรขัน้ต้น 

กําไรขัน้ต้นในไตรมาสท่ี 3/2559 อยู่ท่ี 4,937 ล้านบาท ลดลง 
12.4% จากไตรมาสท่ี 3/2558 สาเหตหุลกัมาจากความผนัผวน
ของราคาวัตถุดิบ สําหรับอัตรากําไรขัน้ต้นนัน้อยู่ท่ี 14.1% 
ลดลง 322 เบซิสพ้อยท์ จาก 17.3% ในไตรมาสท่ี 3/2558 
สาเหตุมาจากเพ่ิมขึน้ของราคาวัตถุดิบอาหารทะเลรวมทัง้
ความผันผวนท่ีเ พ่ิมมากขึน้  ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุร กิจ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
แช่เย็นและแช่แข็ง  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 

กําไรจากการดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 3/2559 อยู่ท่ี 1,872 ล้าน
บาท ลดลง 12.3% จากไตรมาสท่ี 3/2558 สาเหตุหลกัมาจาก
อัตรากําไรขัน้ต้นท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน ลดลงเพียง 189 เบซิสพ้อยท์ จากไตรมาสท่ี 3/2558 
จากการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารต่อยอดขาย (%SG&A) ในไตรมาสท่ี 3/2558 
นัน้ ลดลงมาอยูท่ี่ 8.7% จาก 10.1% จากไตรมาสท่ี 3/2558  

กาํไรสุทธิ 

กําไรสุทธิในไตรมาสท่ี 3/2559 อยู่ท่ี 1,594 ล้านบาท ลดลง 
1.9% จากไตรมาสท่ี 3/2558 ท่ามกลางไตรมาสท่ีท้าทาย 
บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการให้กําไรสทุธิอยู่ในระดบัท่ีไม่ผนั
ผวนจากความพยายามในการควบคมุต้นทนุ รวมทัง้การซือ้หุ้น
เ พ่ิมจากบริษัท Tri-Union Frozen Products, Inc. ท่ีดํา เนิน
ธุรกิจภายใต้แบรนด์ Chicken of the Sea Frozen Foods  

*หากรวมการปรับปรุงงบการเงินที่เกิดข้ึนสําหรับงบการเงินประจํา 
ไตรมาสที ่3/2558 กําไรสทุธิจะในไตรมาสที ่3/2558 จะอยู่ที ่1,814 ล้าน
บาท 

สัดส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น  

สดัส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิม
ขึน้มาอยู่ท่ี 0.92 เท่า จากความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนท่ี
เพ่ิมขึน้จากราคาวตัถดุิบสงูขึน้และการลงทนุท่ีเกิดขึน้ใระหวา่ง
ไตรมาส แตย่งัคงตํ่ากวา่ระดบัท่ีบริษัทฯ กําหนดท่ี 1.0 เทา่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 
(Bloomberg/ Reuters) 
(TU TB/ TU.BK) 
ราคาหุ้น (04/11/2559)                  22.00 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ   23.00 บาท 
ราคาปิดตํ่าสดุ                                   15.80  บาท                 
จํานวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:    0.25 บาท 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด          105.0 พนั ลบ. 
มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั  
(ย้อนหลงั 6 เดือน)                 242.4 ลบ. 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
(30/09/2559) 
ครอบครัวจนัศิริ                  20.09% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั                  13.68% 
กลุม่มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั             7.29% 
กลุม่นิรุตตินานนท์           6.86% 
สาํนกังานประกนัสงัคม                         4.56% 
 
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป (จํากัด) มหาชน หรือ TU เป็น
หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก TU เป็น
เจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชัน้นําตา่งๆ ในหลายๆตลาด
หลกั รวมทัง้มีเครือข่ายในการจัดหาวตัถุดิบ ผลิตและ 
เครือข่ายการกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วโลก โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก  ได้แก่  ทูน่ากระป๋องและกุ้ งแช่แข็ง 
นอกจากนี ้TU ยงัมีธุรกิจรับจ้างผลิต ท่ีผลิตให้แบรนด์
ของลกูค้าอีกด้วย ในด้านการพฒันาท่ียัง่ยืน TU ยงัได้
ให้คํามัน่ว่าจะมีสว่นทําให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสังคม การมีทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน รวมทัง้
ดําเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม 
ตัวเลขทางการเงนิที่สาํคัญ  

 
*เน่ืองจากมีการปรับปรุงตวัเลขในงบการเงินในสว่นของสญัญาป้องกนัความ
เสี่ยง ตวัเลขบางตวัจึงถกูปรับปรุงเพ่ือใช้สําหรับเปรียบเทียบ: EBITDA (3,482 
ล้านบาท) กําไรสธิุ (1,814 ล้านบาท) และกําไรต่อหุ้น (0.38) 

หน่วย: ล้านบาท 3Q59 3Q58* 2Q59
ยอดขาย 35,128    32,602    34,441    

กําไรขั�นต้น 4,937      5,634      5,428      

EBITDA* 2,917      3,297      3,181      

กําไรสุทธิ* 1,594      1,626      1,527      

กําไรต่อหุ้น  (บาท)* 0.33         0.34         0.32         
อัตราส่วนกําไรขั�นต้น  (%)        14.06        17.28        15.76 
อัตราส่วนกําไรสุทธิ  (%) 4.54         4.99         4.43         
สัดส่วนหนี�สินที�มีภาระ
ดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (x)

0.92         0.64         0.74         

อัตราผลตอบแทนต่อ
เงินทุน (%)

10.75      14.70      12.96      

หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อ
EBITDA (x)

3.80         2.63         3.02         

ภาพรวมของธุรกิจ 
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บทวิเคราะห์งบการเงนิในไตรมาสที่ 3/2559 

 
*รายไดอ่ื้นรวมสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  
**เนือ่งจากมีการปรับปรุงตวัเลขในงบการเงินในสว่นของสญัญาป้องกนัความ
เสีย่ง ตวัเลขบางตวัจึงถูกปรับปรุงเพื่อใชสํ้าหรับเปรียบเทียบ: 3Q58 EBIT 
จํานวน 2,798 ลา้นบาท; 3Q58 EBT จํานวน 2,425 ลา้นบาท และ 3Q58 กําไร
สทุธิจํานวน 1,814 ลา้นบาท 

 
ในไตรมาสท่ี 3/2559 ยอดขายรายไตรมาสยงัคงทําสถิติสงูสดุ
ต่อเน่ืองอีกครัง้ สาเหตุหลักมาจากการควบรวมกิจการของ 
Rugen Fisch และ Chez Nous การเติบโตของธุรกิจปัจจุบัน 
รวมทัง้การปรับราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจอาหารแช่เย็นและ 
แช่แข็งเพ่ิมขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับราคาวตัถุดิบท่ีสูงขึน้ การ
แข็งค่าของค่าเงินเหรียญสหรัฐและยูโรยังช่วยสนับสนุนการ
เติบโตของยอดขายในรูปเงินบาท อย่างไรก็ตาม อัตรากําไร
ยงัคงถูกท้าทายโดยความผนัผวนของราคาวตัถดุิบโดยเฉพาะ
ราคาปลาแซลมอน และปลาทนูา่ 

ยอดขาย 

ยอดขายรูปสกุลเงินบาทในไตรมาสท่ี 3/2559 อยู่ท่ี 35,128 
ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับท่ีสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ต่อเน่ืองจาก 
ไตรมาสก่อนหน้า (เพ่ิมขึน้ 7.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 
3/2558) เทียบเท่ากบั 1,009 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพ่ิมขึน้ 3.3% 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2558 และ เพ่ิมขึน้ 0.1% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสท่ี 2/2559) สาเหตหุลกัมาจากการควบรวมกิจการของ 

Rugen Fisch และ Chez Nous และการปรับเพ่ิมราคาขายของ
ผลติภณัฑ์กลุม่ธุรกิจอาหารแช่แข็งและแชเ่ยน็ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึน้ อีกทัง้การอ่อนตวัของค่าเงินบาทยงั
ช่วยสนบัสนนุยอดขายในรูปสกลุเงินบาท แม้ว่าปกติไตรมาสท่ี 
3 จะเป็นไตรมาสท่ีดี แต่หากเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2559 
ยอดขายเติบโตคงท่ี 2%   

ยอดขายรูปสกุลเงินบาท ในช่วง 9เดือนแรกของปี 2559 อยู่ท่ี 
100,825 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้ 9.8% เมื่อเทียบกบัช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2558) หรือเทียบเท่ากับ 2,855 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(เพ่ิมขึน้ 2.7% เมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558)  
การเติบโตของยอดขายในรูปเงินบาท มีสาเหตหุลกัมาจากการ
ควบรวมกิจการ Rugen Fisch และ Chez Nous และ ราคา
วตัถดุิบกุ้งและปลาแซลมอนท่ีสงูขึน้ รวมถึงการอ่อนของคา่เงิน
สกลุบาทตอ่เงินเหรียญสหรัฐและเงินยโูร 

กาํไรขัน้ต้น 

กําไรขัน้ต้นในไตรมาสท่ี 3/2559 อยู่ท่ี 4,937 ล้านบาท (ลดลง 
12.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2558 และลดลง 9.0% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) อัตรากําไรขัน้ต้นในไตรมาสท่ี 
3/2559 ลดลงมาอยู่ท่ี 14.1% เทียบกับ 17.3% ในไตรมาสท่ี 
3/2558 อัตรากําไรลดลงถูกกดดันจากการปรับตัวสูงขึน้ของ
ราคาปลาทูน่ามากกว่าท่ีคาด (9 เดือนแรกปี 2559 ราคาทนู่า
เพ่ิมขึน้ 15.4%) ทําให้เกิดความท้าทายต่อธุรกิจปลาทูน่า
ส่งออกจากประเทศไทย รวมทัง้มีผลกระทบต่อธุรกิจแบรนด์
อาหารทะเลแปรรูป (ambient business) ในยุโรปอีกด้วย 
นอกจากนีก้ารเพ่ิมขึน้ของราคาปลาแซลมอนยงัคงเป็นปัจจยั
กดดนัตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 1/2559 

อย่า ง ไร ก็ตาม  การลดลงของอัตรา กําไรถูก จํากัดโดย 
ความสามารถในการทํากําไรท่ีดีขึน้จากธุกิจอาหารทะเลแปรรูป
ในประเทศสหรัฐอมริกา เป็นผลจากการเปลี่ยนกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีมาเน้นจําหน่ายสินค้าท่ีเน้นการทํากําไร โดยเร่ิม
ดําเนินการตัง้แต่ต้นปี รวมทัง้ผลการดําเนินท่ีแข็งแกร่งของ
ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้งและผลติภณัฑ์มลูคา่เพ่ิม 

หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อัตรากําไรขัน้ต้นลดลง 171 
เบซิสพ้อยท์ สาเหตุหลกัมาจากผลการดําเนินงานท่ีอ่อนตวัลง
ของกลุม่ธุรกิจทนูา่สง่ออกจากประเทศไทย และธุรกิจแบรนด์ใน
ยโุรป 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 กําไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 15,214 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 3% เมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 
สาํหรับอตัรากําไรขัน้ต้นของช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ลดลง

ยอดขาย 35,128 32,602 7.7% 34,441 2.0%
ต้นทุนขาย (30,190) (26,968) 11.9% (29,012) 4.1%
กําไรขั�นต้น 4,937 5,634 -12.4% 5,428 -9.0%

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร (3,066) (3,282) -6.6% (3,366) -8.9%

กําไร (ขาดทุน) 
จากอัตรา
แลกเปลี�ยน**

(30) (55) -45.1% 32 -194.7%

รายได้อื�น*/** 290 317 -8.5% 368 -21.2%

กําไรก่อนหัก
ภาษีเงินได้และ
ดอกเบี�ยจ่าย

2,131 2,613 -18.5% 2,462 -13.4%

ต้นทุนการเงิน (361) (373) -3.3% (263) 37.3%
กําไรก่อนหัก
ภาษีเงินได้

1,770 2,240 -21.0% 2,199 -19.5%

ภาษีเงินได*้* (17) (455) -96.2% (494) -96.5%
กําไรสุทธิ 1,594 1,626 -1.9% 1,527 4.4%
กําไต่อหุ้น 0.33 0.34      -2.9% 0.32 3%
อัตราแลกเปลี�ยน
 USD/THB 34.83 33.45 4.1% 35.29 -1.3%

อัตรากําไรขั�นต้น 14.1% 17.3% 15.8%

สัดส่วน SG&A 
ต่อยอดขาย

8.7% 10.1% 9.8%

อัตรากําไรสุทธิ 4.5% 5.0% 4.4%

หน่วย: ล้านบาท 3Q59 3Q58** YoY 2Q59 QoQ
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100 เบซิสพ้อยท์ มาอยู่ท่ี 15.1% จาก 16.1% ในช่วง 9เดือน
แรกของปี 2558 การลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้น มีสาเหตหุลกั
มาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดัน 
อตัรากําไรของธุรกิจทนูา่และธุรกิจแซลมอนแช่เย็นและแช่แข็ง  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสท่ี 3/2559 ลดลง 
6.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2558 และ ลดลง8.9% เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2559 มาอยู่ท่ี 3,066 ล้านบาท 
สาเหตหุลกัมาจากการควบคมุต้นทนุอยา่งเข้มงวด และเปลีย่น
การบันทึกการลงทุนของศูนย์นวัตกรรม หรือ Gii ท่ีได้รับการ
สนบัสนนุจากภาครัฐเป็นทนุ สง่ผลให้สดัสว่นค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารตอ่ยอดขายในไตรมาสท่ี 3/2559 ลดลงมาอยูท่ี่ 
8.7% เทียบกับ 10.1% ในไตรมาสท่ี 3/2558 และ 9.8% ใน 
ไตรมาสท่ี 2/2559 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในช่วง 9 เดือนของปี 2559 อยู่
ท่ี 9,826 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.2% เมื่อเทียบกบัช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2558 หรือเท่ากบั 9.7% ของยอดขาย เทียบกับ 10.1% 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 การเพ่ิมขึน้ของจํานวนเงินมี
สาเหตุมาจากการเข้าควบรวมกิจการรวมทัง้การเพ่ิมขึน้ของ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ทัง้นี ้สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายใน 
ไตรมาสนีย้งัคงตํ่ากวา่เป้าหมายในปี 2559 ท่ีระดบั 10%  

กาํไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในไตรมาสท่ี 3/2559 มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เล็กน้อยอยู่ ท่ี  30 ล้านบาท จากขาดทุน 55 ล้านบาท ใน 
ไตรมาสท่ี 3/2558 และ กําไรท่ี 32 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 
2/2559 แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการปรับปรุงทางบัญชี 
สง่ผลให้อตัราแลกเปลี่ยนในไตรมาสท่ี 3/2258 ถกูปรับปรุงมา
อยู่ท่ี 150 ล้านบาท โดยผลกระทบไม่เก่ียวกับการดําเนินงาน
และไมใ่ช่เงินสด 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นอยู่ท่ี 
266 ล้านบาท เทียบกบั 884 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2558 (กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2558 ถูกปรับปรุงใหม่มาอยู่ท่ี 976 ล้านบาท) ทัง้นีกํ้าไรจาก
อตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้อย่างมากในช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2558 นัน้เกิดจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีนัยสําคัญท่ี
บนัทึกในไตรมาสท่ี 1/2558 เป็นผลจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นระหวา่งไตรมาส 

รายได้อื่น (รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม) 

รายได้อ่ืนในไตรมาสท่ี 3/2559 ลดลงมาอยู่ท่ี 290 ล้านบาท 
(ลดลง 8.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2558) แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
รายได้อ่ืนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 เพ่ิมขึน้ 24.3% เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ามาอยูท่ี่ 993 ล้านบาท 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 รายได้อ่ืนเพ่ิมขึน้อย่างมากถึง 
29.0% เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 มาอยู่
ท่ี 993 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินในไตรมาสท่ี 3/2559 ลดลงเลก็น้อย (ลดลง 
3.3%) มาอยู่ท่ี 361 ล้านบาท จาก 373 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 
3/2558  และ 263 ในไตรมาสท่ี 2/2559 สาเหตุหลกัมาจาก
ต้นทุนการกู้ ยืมท่ีลดลงและนโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบ 
แม้ว่าหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จะเพ่ิมขึน้ ทัง้นีจ้ากการท่ีมี
นโยบายทางการเงินท่ีรอบคอบและสภาวการณ์ท่ีมีดอกเบีย้ตํ่า
สง่ผลให้อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในไตรมาสท่ี 3/2559 ลดลงมา
อยู่ท่ี 3.48% จาก 3.96% ในไตรมาสท่ี 3/2558 แต่เพ่ิมขึน้จาก 
2.86% ในไตรมาสท่ี 2/2559  สําหรับหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้
ในไตรมาสท่ี 3/2559 อยู่ท่ี 44,342 ล้านบาท เทียบกบั 36,684 
ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 3/2558 และ 38,471 ล้านบาท  
ในไตรมาสท่ี 2/2559 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ต้นทนุทางการเงินลดลงอยา่งมี
นยัสําคญัมาอยู่ท่ี 952 ล้านบาท จาก  1,140 ล้านบาท ในช่วง 
9 เดือนแรกของปี 2558 สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุทางการเงินท่ี
ลดลงอย่างมาก สําหรับอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2559 อยู่ท่ี 3.04% เทียบกบั 3.65% ในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2558  

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้ในไตรมาสท่ี 3/2559 ลดลงอยา่งมากถึง 96.2% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสท่ี 3/2558 และลดลง 96.5% เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสท่ี 2/2559 มาอยูท่ี่ 17 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการ
เครดิตภาษีจากการขาดทุนในธุรกิจแซลมอนรมควันแช่เย็น 
รวมทัง้ภาษีค้างจ่ายท่ีลดลง สําหรับการคาดการณ์อตัราภาษี
สําหรับช่วงสามเดือนและเก้าเดือน อยู่ท่ี 0.96% และ 15.15% 
ตามลาํดบั (จาก 18.62% และ 17.8% ในไตรมาสท่ี 3/2558) 

ในช่วง 9 เดือนของปี 2559 ภาษีเงินได้ลดลงอย่างมากถึง 
20.9% เมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 สาเหตุหลกั
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มาจากปัจจยัท่ีเกิดขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 3/2559 ดงัท่ีได้กลา่วไป
ก่อนหน้า 

กาํไรสุทธิ 

กําไรสทุธิในไตรมาสท่ี 3/2559 ลดลงเล็กน้อยท่ี 1.9% มาอยู่ท่ี 
1,594 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2558 แม้ว่าจะมี
ความท้าทายในเร่ืองของการเพ่ิมขึน้ของราคาทนูา่และแซลมอน 
อย่างไรก็ตาม การลดลงของกําไรสทุธิถกูจํากดัจากยอดขายท่ี
เติบโตขึน้จากต่อเน่ือง การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารจากการควบคมุต้นทนุในเชิงรุก และภาษีเงินได้ท่ีลดลง
อย่างมีนยัสําคญั  หากเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2559 แม้ว่ากําไร
ขัน้ต้นลดลง แต่กําไรสทุธิได้เพ่ิมขึน้เล็กน้อยท่ี 4.4% จากการ
ลดลงของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และภาษีเงินได้ 

เน่ืองจากมีการปรับปรุงตวัเลขในงบการเงินในสว่นของสญัญา
ป้องกันความเสี่ยง ตวัเลขบางตวัจึงถกูปรับปรุงเพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบ ทําให้กําไรสทุธิในไตรมาสท่ี 3/2558 ถกูปรับปรุง
มาอยูท่ี่ 1,814 ล้านบาท หรือลดลง 12.1% 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 กําไรสทุธิอยูท่ี่ 4,352 ล้านบาท 
ลดลง 4.4% จาก 4,545 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน  
สาเหตขุองการลดลงมาจากการเพ่ิมขึน้ของราคาทนูา่และราคา
แซลมอน 

เน่ืองจากมีการปรับปรุงตวัเลขในงบการเงินในสว่นของสญัญา
ป้องกันความเสี่ยง ตวัเลขบางตวัจึงถกูปรับปรุงเพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบ ทําให้กําไรสทุธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ถกู
ปรับปรุงมาอยูท่ี่ 4,639 ล้านบาท หรือลดลง 5.5% 

บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงนิ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ  
อยู่ท่ี 118,815 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7% จาก 110,958 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2558  สาเหตหุลกัมาจากกิจกรรมการลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้
ในช่วงท่ีผา่นมา  

สนิค้าคงคลงัสทุธิลดลง 5.9% หรือลดลง 2,068 ล้านบาท เป็น
ผลจากราคาวัตถุดิบท่ีเพ่ิมสูงขึน้จากสิน้ปี 2558  ทัง้นีลู้กหนี ้
การค้าและลูกหนีอ่ื้นสุทธิเพ่ิมขึน้ 5.2% หรือ 857 ล้านบาท 
รวมทัง้ยอดขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ก็เพ่ิมขึน้ 9.8% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนทัง้หมด เพ่ิมขึน้มาอยูท่ี่ 60,950 ล้านบาท 
สาเหตุหลกัมาจาก 1) การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ถาวรจํานวน 
1,380 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 6.2% เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2558 

และ 2) การเพ่ิมขึน้ของมูลค่าการลงทุนในบริษัทร่วม เช่น 
Avanti Frozen Foods Private Limited จํ า น ว น 2,787 ล้ า น
บาท หรือ เพ่ิมขึน้ 129.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
หน้า 

หนีส้นิหมนุเวียนทัง้หมด ลดลง 4.3% มาอยูท่ี่ 37,029 ล้านบาท 
สาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงินกู้ สุทธิในระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 4,098 ล้านบาท 
(ลดลง 21.1%) จากการทํารีไฟแนนซ์ (refinancing) เพ่ือให้เป็น
หนีส้นิระยะยาว  

หนีส้ินรวม เพ่ิมขึน้ 9,208 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการ
ออกหุ้ นกู้ สกุลเงินบาท จํานวน 10,000 ล้านบาท ในเดือน
กรกฏาคม 2559  

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ลดลง 2.8% จากสิน้ปี 2558 มา
อยูท่ี่ 46,666 ล้านบาท เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2559  

บทวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 เงินสดรับจากการดําเนินงานอยู่
ท่ี 7,136 ล้านบาท เป็นผลหลักจากการดําเนินงานท่ีมีกําไร
ระหว่างไตรมาส แม้ราคาวตัถดุิบจะปรับตวัขึน้จากสิน้ปี 2558 
อย่างมีนัยสําคัญ ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 บริษัทฯ ยังคง
รายงานกระแสเงินสดหมุนเวียนสทุธิท่ีเป็นบวก จํานวน 371 
ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารสินค้าคง
คลงัได้อยา่งมีประสทิธิภาพผา่นการจดัซือ้ท่ีประสบความสาํเร็จ
กบัผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบ (supplier) 

เงินสดสทุธิท่ีใช้ในกิจกรรมการลงทนุอยูท่ี่ 7,631 ล้านบาท เป็น
ผลจากการเพ่ิมขึน้ของการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้กิจการ
ข อ ง บ ริ ษั ท  1) Rugen Fish AG แ ละ  2) Les Pecheries de 
Chez Nous 3) Avanti Frozen Foods Private Limited แ ละ
การ เ ข้าซื อ้หุ้ นส่วน ท่ี เหลือจากบ ริ ษัท  Tri-Union Frozen 
Products, Inc. 

บริษัทฯ บนัทกึเงินสดจ่ายสทุธิสาํหรับกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 
896 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจาก
การดําเนินการท่ีแข็งแกร่ง ทําให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้ (จํานวน 2,982 ล้านบาท) ในระหวา่ง 9 เดือนแรกปี 2559 

จํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมการขาดทนุจาก
การแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
สุทธิ  เท่ากับ  1,415 ล้านบาท สําหรับเงินสดและรายการ
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เทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด อยู่ท่ี 2,816 ล้านบาท โดยสรุป 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวดอยู่ท่ี 1,401 
ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง:  

 

หมายเหต:ุ 

อตัราสว่นสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีสิ้นหมุนเวียน 

อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ = กําไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได้

รายไตรมาสปรับตวัเลขเต็มปี / สินทรัพย์รวมเฉล่ีย  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = กําไรสทุธิรายไตรมาสปรบัตวัเลขเต็มปี / สว่นของผู้

ถือหุน้รวมเฉล่ีย 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม = กําไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษี

เงินไดนิ้ติบคุคลรายไตรมาสปรบัเต็มปี / สินทรัพย์รวมเฉล่ีย  

อตัราหนีสิ้นต่อสว่นของผูถื้อหุน้ = หนีสิ้นสทุธิ –สว่นของผูถื้อหุน้รวม

Debt/EBITDA = หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบี้ยจ่าย / กําไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงิน

ได ้ค่าเสือ่ม และค่าจดัจําหนา่ย 

อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย = กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและ

ภาษี / ดอกเบ้ียจ่าย 

มูลค่าตามบญัชี = รวมสว่นของผูถื้อหุน้ / จํานวนหุน้ทีจ่ดทะเบียนและชําระแลว้ 

จากการเพ่ิมขึน้ของยอดขาย ทําให้จํานวนวนัของลกูหนีก้ารค้า
ในไตรมาสท่ี 3/2559 เพ่ิมขึน้มาอยูท่ี่ 45 วนั เทียบกบั 38 วนั ใน
ไตรมาสท่ี 3/2558  ทัง้นีจํ้านวนวนัลกูหนีก้ารค้าคงท่ี หากเทียบ
กบัไตรมาสกอ่นหน้า 

จํานวนวนัของสนิค้าคงเหลอื ณ ไตรมาสท่ี 3/2559 ลดลงมาอยู่
ท่ี 108 วนั จาก 114 วนัในไตรมาสท่ี 3/2558 สาเหตหุลกัมาจาก
การบริหารสินค้าคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลให้อัตราการ
หมนุเวียนสินค้าคงคลงัดีขึน้ ทัง้นีจํ้านวนวนัของสินค้าคงเหลือ
คงท่ี หากเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 

อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ (ROCE) ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3/2559 
ลดลงมาอยู่ท่ี 10.7% สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของกําไร
จากการดําเนินงานก่อนหกัภาษีและการเพ่ิมขึน้ของเงินทนุจาก
การลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้ 

สดัสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้
ไตรมาสท่ี  3/2559 อยู่ ท่ี  0.92 เท่า  เ ทียบกับ  0.64 เท่า  ณ  
สิน้ไตรมาสท่ี 3/2558 และ 0.74 เท่า ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2/2559 
การเพ่ิมขึน้ของสดัสว่นนีเ้ป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของหนีส้นิท่ี
มีภาระดอกเบีย้ รวมทัง้การลดลงของสว่นของผู้ ถือหุ้น  อย่างไร
ก็ตาม สดัส่วนนีย้งัคงอยู่ตํ่ากว่าระดบัเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ี  
1 เทา่ 

สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่กําไรจากการดําเนินงานกอ่น
หกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จําหน่าย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3/2559 อยู่ท่ี 3.80 เท่า 
เพ่ิมขึน้จาก 2.63 เท่า ในไตรมาสท่ี 3/2558 และ 3.02 เท่า ใน
ไตรมาสท่ี 2/2559 อตัราสว่นดงักลา่วสงูขึน้จากหนีส้ินท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ี EBITDA ในระหวา่งไตรมาสลดลง 

หนีส้นิเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จาํแนกตามสกุลเงนิ 

  

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย ณ สิน้เดือนกันยายน 2559 อยู่ท่ี 
44,342 ล้านบาท  หนีส้ินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท โดยมี
สัดส่วนอยู่ท่ี 99% และหนีส้ินสกุลยูโร ท่ี 1%  การลดลงของ
หนีส้นิสกลุเหรียญสหรัฐเป็นผลจากการเพ่ิมหนีส้นิสกุลเงินบาท
จํานวน 10,000 ล้านบาท ในเดือนกรกฏาคม 2559 เพ่ือนําไปใช้
ในการคืนหนี  ้(refinancing) สําหรับบริษัทลูกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในระหวา่งไตรมาส 

 

 

 

3Q59 3Q58 2Q59

จํานวนวันลูกหนี�การค้า 45 38 43

จํานวนวันสินค้าคงคลัง 108 114 106

อัตราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.56 1.51 1.51

อัตราผลอบแทนต่อเงินทุน  (%) 10.7% 14.7% 13.0%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 14.8% 15.8% 13.8%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ทั�งหมด (%)

7.3% 10.0% 8.8%

หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (x)

0.92 0.64 0.74

หนี�ที�มีภาระดอกเบี�ยต่อ EBITDA (x) 3.80 2.63 3.02

อัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี�ย  (x)

5.91 7.50 9.37

มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 8.87 9.73 9.24

บาท

77%

เหรียญสหรัฐ

22%

ยูโร

1%

ธันวาคม 2558

บาท

99%

ยูโร

1%

มิถนุายน 2559
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ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 

รายได้รวม: 

 
 
 
 
 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป1:  
ความต้องการซือ้อ่อนตัวหลังจากยอดขายผ่านจุดสูงสุด
ในไตรมาสที่ 2/2559  
 

 3/2558 2/2559 3/2559 9M58 9M59 

มูลค่า  15,307 17,261 14,733 44,964 47,192 

แบรนด์ 57.7% 59.7% 61.2% 57.4% 60.2% 

รับจ้าง
ผลิต 

42.3% 40.3% 38.8% 42.6% 39.8% 

ปริมาณ

ขาย 
90,351 103,387 90,028 276,308 287,501 

หมายเหต ุมูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 

ในช่วงไตรมาสท่ี 3/2559 บริษัทฯ บนัทกึยอดขายของกลุม่ธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูป จํานวน 14,733 ล้านบาท ลดลง 3.8% และ 
14.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2558 และไตรมาสท่ี 2/2559 
เป็นผลจากความต้องการซือ้ท่ีลดลงหลงัจากท่ีบนัทึกปริมาณ
ขายสงูท่ีสดุในไตรมาสท่ี 2/2559 รวมทัง้ผลจากการออ่นคา่ของ
คา่เงินปอนด์ระหวา่งไตรมาส 

กําไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปในไตรมาสท่ี 3/2559 
อยู่ท่ี 2,190 ล้านบาท ลดลง 32.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 
3/2558 การลดลงของอัตรากําไรขัน้ต้นนีเ้ป็นผลจากราคา
วตัถุดิบทูน่าท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ และได้ส่งผลกระทบต่อทัง้ธุรกิจ 
แบรนด์และธุรกิจรับจ้างผลติ   

ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 ยอดขายของกลุม่ธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปอยู่ท่ี 47,192 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5.0% เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า และมีกําไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 8,439 ล้านบาท 
ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2558 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เยน็และธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง2: 
ธุรกิจยงัคงฟ้ืนตวัต่อเน่ือง 

 3/2558 2/2559 3/2559 9M58 9M59 

มูลค่า 13,197 13,152 15,138 35,209 40,515 

แบรนด์ 32.4% 31.7% 35.7% 35.4% 33.9% 

รบัจ้าง

ผลิต 
67.6% 68.3% 64.3% 64.6% 66.1% 

ปริมาณ

ขาย 
60,439 57,635 64,147 150,316 174,306 

หมายเหต ุมูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
ในไตรมาสท่ี 3/2559 ยอดขายของกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง อยู่ท่ี 15,138 ล้าน
บาท เ พ่ิมขึน้  14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2558 และ 
เพ่ิมขึน้ 15.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2559 ยอดขายท่ี
เพ่ิมขึน้เกิดจากทัง้การเพ่ิมขึน้ของปริมาณการขาย ท่ีเป็นผล
จากผลผลิตกุ้ งในประเทศดีขึน้ รวมทัง้สามารถปรับราคาขาย
เพ่ิมขึน้ได้สําเร็จ เพ่ือให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบกุ้ งและ
แซลมอนท่ีปรับตวัขึน้จากปีก่อนหน้า  

ในไตรมาสท่ี 3/2559 กําไรขัน้ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง อยู่ท่ี 1,377 ล้านบาท 
ลดลง 8.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2558 จากราคาแซลมอน
ท่ีปรับตัวสูงขึน้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า อตัรากําไรขัน้ต้นปรับตวัดีขึน้ 26.3% เป็นผลจาก
ในระหว่างไตรมาส ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนลดลง และ
ธุรกิจเร่ิมมีการฟืน้ตวั 

ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 รายได้ของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง อยู่ท่ี 40,515 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 15.1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2558 และ
มีกําไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 3,633 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4.6% เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2558      
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หนว่ย: ล้านบาท 

 ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู  ธุรกิจผลติภณัฑ์ อาหารแช่แขง็ 

และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

32,602 34,441 35,128 91,850 100,825 

+7.7% YoY, +2.0% QoQ +9.8% YoY 
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ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภณัฑ์มูลค่าเพิ่ม และ

อื่นๆ3: 
เน้นผลติภณัฑ์มูลค่าเพิ่ม 

 3/2558 2/2559 3/2559 9M58 9M59 

มูลค่า 4,098 4,028 5,257 11,677 13,119 

แบรนด์ 6.6% 1.9% 16.2% 7.2% 9.3% 

รบัจ้าง

ผลิต 
93.4% 98.1% 83.8% 92.8% 90.7% 

ปริมาณ

ขาย 
31,031 34,654 42,493 91,742 108,692 

หมายเหต ุมูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 

ในไตรมาสท่ี 3/2559 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ 
ผลติภณัฑ์มลูคา่เพ่ิม และ อ่ืนๆ อยูท่ี่ 5,257 ล้านบาท เติบโตขึน้ 
28.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2558 และเพ่ิมขึน้ 30.5% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสท่ี 2/2559  เป็นผลจากการเปลี่ยนการบนัทึก 
(reclassification) ผลิตภัณฑ์ Steampot ของแบรนด์ John 
West จากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมาอยู่ท่ีผลิตภัณฑ์เพ่ิม
มลูคา่ 

ธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งและธุรกิจผลิตภณัฑ์มลูค่าเพ่ิมนัน้ยงัคง
ทําผลงานท่ีดีได้อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในเร่ืองของการเติบโตของ
ยอดขายและความสามารถในการทํากําไร ทัง้นีกํ้าไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 
1,370 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 50.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่น
หน้า 

ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์ 
อาหารสตัว์ ผลิตภณัฑ์มลูค่าเพ่ิม และ อ่ืนๆ อยู่ท่ี 13,119 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
และมีกําไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 3,144 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 18.5% เมื่อ
เทียบกบัช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558  

หมายเหต:ุ  
1
 ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรวมธุรกิจทูน่า ซาร์ดีนและแมคเคอเรลทัง้หมด 

รวมทัง้แซลมอนกระป๋องและแซลมอนบรรจุซอง  
2
 ธุรกิจอาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมกลุ่มธุรกิจกุ้ง (กุ้ง

แช่แข็ง กุ้งมงักร อาหารกุ้ง และผลิตภณัฑ์มูลค่าเพ่ิมของกุ้ง) อาหารแช่

แข็ง แซลมอนแช่เย็นและรมควนัรวมทัง้อาหารทะเลอืน่ๆ (หมึกแช่แข็ง ป ู

หอยเชลล์ สตัว์น้ําประเภทมีเปลือก และปลาอืน่ในรูปแบบแช่แข็ง) 
3
 ธุรกิจผลิตภณัฑ์สตัว์เลี้ยง ผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่า รวมถึงธุรกิจอื่น รวม

ธุรกิจผลิตภณัฑ์สตัว์เลีย้ง ผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่า (อาหารปรุงสกุพร้อมทาน 

ปลามากุโร่และหมึกซาชิมิ ผลิตภณัฑ์ที่จําหน่ายในประเทศ ผลิตภณัฑ์ 

เบเกอร่ี และขนมขบเคีย้วอืน่ๆ) 

สัดส่วนยอดขายจาํแนกตามธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลิต  

 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 รายได้ของธุรกิจแบรนด์เติบโต
ขึน้ 10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 จากการ
เติบโตของธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและจากการควบรวมกิจการ 

สําหรับยอดขายของธุรกิจรับจ้างผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ี 
9.0% จากช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 มีสาเหตุหลกัจากการ
ปรับราคาขายเพ่ือให้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุิบท่ีสงูขึน้ 

ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภมิูภาค: 

 

 2556 2557 2558 9M59 
ยอดขายรวม 112,813 121,402 125,183 100,825 

อเมริกา 40.1% 44.0% 42.2% 39.0% 
ยุโรป 30.3% 28.9% 29.4% 33.3% 
ญ่ีปุ่น 7.5% 7.4% 6.3% 6.2% 
ไทย 8.3% 6.9% 8.0% 8.2% 

ประเทศ
อ่ืนๆ 13.8% 12.8% 14.1% 13.3% 

หมายเหต:ุ ประเทศอืน่ๆ รวมถึงประเทศอืน่ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอืน่ๆ  

สัดส่วนยอดขายจากทวีปยุโรปเพ่ิมขึน้จากการดําเนินงานท่ี
แข็งแกร่งของผลิตภณัฑ์แบรนด์รวมทัง้การควบรวมของกิจการ
ท่ีบริษัทฯ เข้าซือ้ในช่วงท่ีผา่นมา 

แม้ว่าสดัส่วนยอดขายจากสหรัฐอเมริกาจะลดลง แต่ยอดขาย
ในเชิงมลูคา่ยงัคงเติบโต 

 

 

 

 

59% 59% 59% 57%

41% 41% 41%
43%

2556 2557 2558 9M59

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

112,813 121,402 125,183
100,825

หนว่ย:ล้านบาท 

หนว่ย: ล้านบาท 
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ปัจจัยหลกัที่กระทบการดาํเนินงาน:  

ถกูท้าทายด้วยราคาวตัถุดิบที่ปรับตัวสูงขึน้ 

ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   

(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 

ในเดือนตลุาคม 2559 ราคาปลาทนู่าอยูท่ี่ 1,400 เหรียญสหรัฐ

ต่อตัน ขณะท่ีในไตรมาสท่ี 3/2559 ราคาปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

1,433 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพ่ิมขึน้ 0.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ท่ี 3/2558 และลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2559 

สาํหรับราคาปลาทนูา่เฉลีย่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยูท่ี่ 

1,400 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั เพ่ิมขึน้ 15.4% จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อนหน้า 

ราคาวัตถุดบิกุ้งขาว  

(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 
ในเดือน ตุลาคม 2559 ราคากุ้ งอยู่ ท่ี 172 บาทต่อกิโลกรัม 

สําหรับในไตรมาสท่ี 3/2559 ราคากุ้ งเฉลี่ยอยู่ท่ี 182 บาทต่อ

กิโลกรัม เพ่ิมขึน้ 11.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2558 และ

เพ่ิมขึน้ 11.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2559  สาํหรับราคากุ้ง

เฉลีย่ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยูท่ี่ 178 บาทตอ่กิโลกรัม 

เพ่ิมขึน้ 4% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

ราคาวัตถุดบิปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 

 

ในเดือนตลุาคม 2559 ราคาปลาแซลมอน อยูท่ี่ 63 NOK ตอ่

กิโลกรัม สาํหรับในไตรมาสท่ี 3/2559 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่

อยูท่ี่ 61 NOK ตอ่กิโลกรัม เพ่ิมขึน้ 46.2% เมื่อเทียบกบั 

ไตรมาสท่ี 3/2558 แตล่ดลง 4.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 

2/2559  สาํหรับราคาปลาแซลมอนเฉลีย่ในชว่ง 9 เดือนแรกของ

ปี 2559 อยูท่ี่ 61 NOK ตอ่กิโลกรัม เพ่ิมขึน้ 50.8% จากชว่งดยีว

กนัของปีก่อนหน้า 

อัตราแลกเปลี่ยน 

เงนิสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงนิบาท 

  

ในเดือนตุลาคม 2559 อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

ต่อสกุลเงินบาท อยู่ท่ี 35.05 สําหรับไตรมาสท่ี 3/2559 อัตรา

แลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ยอยู่ท่ี 

34.84 แข็งคา่ขึน้ 1.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2558 แตอ่อ่น

ค่าลง 4.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2559  สําหรับอัตรา

แลกเปลีย่นสกลุเงินเหรียญสหรัฐตอ่สกุลเงินบาทเฉลีย่ในช่วง 9 

เดือนแรกของปี  2559 อยู่ ท่ี  35.26 อ่อนค่าลง  4.6% จาก

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

เงนิสกุลยโูรต่อสกุลเงนิบาท

 

ในเดือนตลุาคม 2559 อตัราแลกเปลีย่นเงินสกลุยโูรต่อสกุลเงิน

บาท อยูท่ี่ 38.92  สาํหรับในไตรมาสท่ี 3/2559 อตัราแลกเปลีย่น

เงินสกุลยโูรต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย อยู่ท่ี 38.87 แข็งคา่ขึน้ 0.9% 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2558 และ แข็งคา่ขึน้ 2.4% เมื่อเทียบ

กบัไตรมาส ท่ี 2/2559  สําหรับอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุยโูรตอ่

สกุลเงินบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ท่ี 39.34 อ่อน

คา่ลง 4.6% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
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พัฒนาการหลกัของบริษัทฯ 

การควบรวมกิจการและกิจการร่วมค้า (M&As and JV) 

• ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ รายงานการได้มาของ
หุ้ น ส่ว น ท่ี เ ห ลือ อี ก  18% ข อ ง บ ริ ษัท  Tri-Union Frozen 
Products, Inc. (“TUFP”) ซึ่ ง  TUFP นั ้น เ ป็ น บ ริ ษั ท ท่ี
ดําเนินงานภายใต้แบรนด์ “Chicken of the Sea Frozen 
Foods” โดย TUFP นบัว่าเป็นบริษัทลกูท่ีมีความสําคญัของ
บริษัทฯ ท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  TUFP เป็นบริษัท
นําเข้าและจดัจําหนา่ยสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในตลาดสหรัญอเมริกา โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กุ้ ง  
กุ้งมงักร และเนือ้ปพูาสเจอร์ไรส์  ก่อนหน้าท่ีจะเข้าซือ้หุ้นสว่น
ท่ีเหลือนีบ้ริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท TUFP เป็น
จํานวน 82% โดยสว่น 18% นีถ้กูถือโดย บริษัท Diversified 
Food Products LLC  สาํหรับมลูคา่หุ้นสว่นท่ีเหลอื 18% นัน้
อยู่ท่ีประมาณ 1,600 ล้านบาท  การเข้าซือ้หุ้ นส่วนท่ีเหลือ
ของ TUFP ในครัง้นี ้เป็นผลจาก บริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะ
รวมสว่นได้เสยีของบริษัทในบริษัทยอ่ยทัง้หมดทัว่โลก เพ่ือให้
บริษัทฯ สามารถควบคมุและบริหารจดัการกลุม่บริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังทําให้บริษัทฯ สามารถ
พฒันาและบริหารจดัการกลยทุธ์ วิสยัทศัน์องค์กร เป้าหมาย 
และค่านิยมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัได้ดียิ่งขึน้  

• ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท Red 
Lobster Master Holdings, LP., (Red Lobster) ซึ่ ง เ ป็ น
บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจร้านอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก การ
ลงทนุครัง้นีป้ระกอบไปด้วย 1) การเข้าถือครองหน่วยลงทุน
หุ้นสามญัของบริษัท Red Lobster สดัสว่น 25% ของหน่วย
ลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ในราคาซือ้ ท่ี 230 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และ 2) การเข้าลงทนุในหนว่ยลงทนุบริุมสทิธิท่ี
แปลงสภาพได้ อาย ุ10 ปี ซึง่มีมลูคา่การลงทนุอยูท่ี่ 345 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยการเข้าลงทนุคิดเป็นสดัสว่นท่ีปรับลดแล้ว
เท่ากับ 24% ของหน่วยลงทุนหุ้นสามัญท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด มลูค่าการลงทนุโดยรวมใน Red Lobster อยู่ท่ี 575 
ล้านเหรียญสหรัฐ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับสิทธ์ิในการ
ลงทนุเพ่ิม (โดยไมม่สีญัญาผกูมดั) ภายในช่วงเวลาท่ีกําหนด  
แหล่งท่ีมาของเงินทุนมาจากเงินกู้ ระยะสัน้ (bridge loans) 
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จากสถาบันการเงินในประเทศ 
จํานวนไม่เกิน 20,100 ล้านบาท  สําหรับผลประโยชน์ส่วน
เพ่ิมจากการลงทนุนี ้ได้แก่ 1) การขยายกิจการร่วมกบั Red 
Lobster โดยเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงแหล่งผู้บริโภค

ได้โดยตรง 2) ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากผู้บริโภค
ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึน้ 3) ช่วย
ทําให้บริษัทฯ และ Red Lobster มีความสมัพนัธ์ท่ีแข็งแกร่ง
ขึน้ และ  4) การลงทุนในครัง้นีช้่วยทําให้กําไรสุทธิต่อหุ้น 
(EPS) ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้  สาํหรับการลงทนุในครัง้นี ้บริษัท
ฯ ได้ว่าจ้างบริษัท J.P. Morgan ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงิน 

อื่นๆ 

• ในเดือนกนัยายน 2559 ดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ สําหรับ
กลุ่มตลาดเกิดใหม่  (Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) Emerging Market) ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ผลสํ า ห รั บ ก า ร
ทบทวนดัชนีประจําปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้ถูกคัดเลือกให้
เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ สําหรับ
กลุม่ตลาดเกิดใหม ่เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั การประกาศครัง้ท่ีมี
ผลตัง้แตว่นัท่ี 19 กนัยายน 2559 

• ในเดือนตุลาคม 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยได้จดัอนัดบัให้บริษัทฯ ในเร่ืองของธรรมมาภิบาล 
โดยบริษัทฯ ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ีมีธรรมาภิบาลดีเลิศ (5 
ดาว)  จากกลุ่ม ท่ีมีธรรมาภิบาลดี  (4 ดาว) โดยผลการ
จัดลําดับได้ประกาศผ่านผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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งบกาํไรขาดทุน 

*รวมสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
**ในระหวา่งไตรมาส ตวัเลขในงบการเงินบางรายการมีการปรับปรุง เป็นผลจากการเปลี่ยนนโยบายทางบญัชี ที่เกิดจากการนํามาตรการการประเมินมลูคา่
อนพุนัธ์ทางการเงินใหมม่าใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย หรือของ TFRS 
 

 
*รวมสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
**ในระหวา่งไตรมาส ตวัเลขในงบการเงินบางรายการมีการปรับปรุง เป็นผลจากการเปลี่ยนนโยบายทางบญัชี ที่เกิดจากการนํามาตรการการประเมินมลูคา่
อนพุนัธ์ทางการเงินใหมม่าใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย หรือของ TFRS 
 
 

 

3Q59/ 3Q59/ 
3Q58 2Q59

เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง
รายได้จากการขาย 35,128 100% 32,602 100% 34,441 100% 7.7% 2.0%
ต้นทุนขาย (30,190) -85.9% (26,968) -82.7% (29,012) -84.2% 11.9% 4.1%
กําไรขั�นต้น 4,937 14.1% 5,634 17.3% 5,428 15.8% -12.4% -9.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (3,066) -8.7% (3,282) -10.1% (3,366) -9.8% -6.6% -8.9%
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน (30) -0.1% 150 0.5% 32 0.1% -120.1% -194.7%
รายได้อื�น* 290 0.8% 296 0.9% 368 1.1% -2.0% -21.2%
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล

2,131 6.1% 2,798 8.6% 2,462 7.1% -23.8% -13.4%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (361) -1.0% (373) -1.1% (263) -0.8% -3.3% 37.3%
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,770 5.0% 2,425 7.4% 2,199 6.4% -27.0% -19.5%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (17) 0.0% (452) -1.4% (494) -1.4% -96.2% -96.5%
กําไรสุทธิ 1,753 5.0% 1,973 6.1% 1,705 5.0% -11.1% 2.8%
การแบ่งปันกําไร  (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 1,594 4.5% 1,814 5.6% 1,527 4.4% -12.1% 4.4%
ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

159 0.5% 160 0.5% 178 0.5% -0.5% -10.9%

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.33 0.38 0.32 -13.2% 3.1%
กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.33 0.38 0.32 -13.2% 3.1%
อัตราแลกเปลี�ยน
บาท/เหรียญสหรัฐ 34.83 33.45 35.29 4.1% -1.3%

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) 3Q59 % ต่อ
ยอดขาย

3Q58** % ต่อ
ยอดขาย

2Q59 % 
ยอดขาย

9M59/ 
9M58

เปลี�ยนแปลง
รายได้จากการขาย 100,825 100% 91,850 100% 9.8%
ต้นทุนขาย (85,611) -84.9% (77,078) -83.9% 11.1%
กําไรขั�นต้น 15,214 15.1% 14,771 16.1% 3.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (9,826) -9.7% (9,251) -10.1% 6.2%
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน 266 0.3% 976 1.1% -72.8%
รายได้อื�น* 993 1.0% 770 0.8% 29.0%
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล

6,647 6.6% 7,267 7.9% -8.5%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (952) -0.9% (1,140) -1.2% -16.5%
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,695 5.6% 6,126 6.7% -7.1%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (863) -0.9% (1,091) -1.2% -20.9%
กําไรสุทธิ 4,832 4.8% 5,036 5.5% -4.0%
การแบ่งปันกําไร  (ขาดทุน) 0.0% 0.0%
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 4,352 4.3% 4,639 5.1% -6.2%
ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

480 0.5% 397 0.4% 20.8%

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.91 0.97 -6.6%
กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.91 0.97 -6.6%
อัตราแลกเปลี�ยน
บาท/เหรียญสหรัฐ 35.26 32.98 6.9%

9M59 % ต่อยอดขาย 9M58** % ต่อยอดขาย(หน่วย: ล้านบาท)
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งบแสดงสถานะการเงิน 

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

งบกระแสเงนิสด  

   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด* 1,401 1.2% 2,816 2.5% -50.2%
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 17,412 14.7% 16,554 14.9% 5.2%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 37,248 31.3% 35,180 31.7% 5.9%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,805 1.5% 2,547 2.3% -29.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 57,865 49% 57,097 51.5% 1.3%
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธ ิ 23,545 19.8% 22,165 20.0% 6.2%
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 29,600 24.9% 27,396 24.7% 8.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 7,806 6.6% 4,300 3.9% 81.5%
รวมสินทรัพย์     118,815 100% 110,958 100% 7.1%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 15,340 12.9% 19,437 17.5% -21.1%
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 17,575 14.8% 13,731 12.4% 28.0%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 782 0.7% 1,561 1.4% -49.9%
ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 2,499 2.1% 1,949 1.8% 28.2%
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระ  
   ภายในหนึ�งป ี- สุทธิ

80 0.1% 91 0.1% -11.5%

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 753 0.6% 1,904 1.7% -60.5%
รวมหนี�สินหมุนเวียน 37,029 31.2% 38,674 34.9% -4.3%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 1,072 0.9% 1,697 1.5% -36.8%
หุ้นกู ้- สุทธิ 24,331 20.5% 14,231 12.8% 71.0%
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 237 0.2% 212 0.2% 11.5%
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,480 8.0% 8,127 7.3% 16.7%
รวมหนี�สิน 72,150 60.7% 62,941 56.7% 14.6%
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 4,328 3.6% 2,754 2.5% 57.2%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  46,666 39.3% 48,017 43.3% -2.8%
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 118,815 100% 110,958 100% 7.1%

เปลี�ยนแปลง(หน่วย: ล้านบาท) 9M59 % ต่อ
สินทรัพย์รวม 2558 % ต่อ

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท) 9M59 9M58 เปลี�ยนแปลง

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,695 6,126 (432)

ปรับปรุงค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่ายจากกําไรจากการดําเนินงาน 2,207 1,972 234

ปรับปรุงรายการอื�น 984 1,420 (436)

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน (478) 7,899 (8,376)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,407 17,417 (9,010)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 7,136 16,699 (9,563)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (7,631) 2,033 (9,663)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (896) (15,582) 14,686

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  - สุทธิ (1,391) 3,149 (4,540)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันต้นงวด 2,816 2,123 693

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (24) (055) 31

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 1,401 5,218 (3,817)

งบรวม


