บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559: ยอดขายทําสถิติสูงที่สุดเป็ นประวัตกิ ารณ์
รายได้ รวม
ในปี 2559 บริ ษัทฯ รายงานยอดขายสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ถึง
134.4 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7.3% จากปี 2558 (ยอดขายในรูป
สกุล เงิ นเหรี ยญสหรั ฐเพิ่ มขึน้ 2.4% มาอยู่ที่ 3,803 พัน ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ) โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับราคาผลิตภัณฑ์
สินค้ า ตามราคาวัตถุดิบกุ้งและแซลมอนที่ปรับตัวสูงขึ ้น (เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ราคาเพิ่มขึ ้น 6%
และ 50% ตามลําดับ) รวมถึงการควบรวมกิจการ บริ ษัท รู เก้ น
ฟิ ช (Rügen Fisch) และ บริ ษัท เชซ์นสู ์ (Chez Nous) อีกด้ วย
กําไรขัน้ ต้ น
กําไรขันต้
้ นของปี 2559 อยู่ที่ 19.9 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.2%
จากปี 2558 มี ส าเหตุห ลักจากยอดขายที่ เติบ โตขึน้ สํา หรั บ
อัตรากําไรขันต้
้ นนันอยู
้ ่ที่ 14.8% ลดลง 75 เบซิสพ้ อยท์ จาก
15.6% ในปี 2558 สาเหตุ ม าจากความผัน ผวนของราคา
วัตถุดิบอาหารทะเล ส่งผลกระทบต่อธุรกิ จผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแปรรู ป (ambient) และธุรกิ จผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่
เย็นและแช่แข็ง
กําไรจากการดําเนินงาน
ในปี 2559 กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งาน อยู่ที่ 6,805 ล้ า นบาท
เพิ่มขึน้ 0.3% จากปี 2558 จากการที่อัตรากํ าไรที่อ่อนตัวลง
โดยบางส่วนถูกชดเชยด้ วยอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารที่ดีขึ ้น ส่งผลให้ อตั รากําไรจากการดําเนินงานปี 2559
อยู่ที่ 5.1% ลดลงเพียง 36 เบซิสพ้ อยท์ จากปี 2558 สําหรับ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารต่ อ ยอดขาย (%SG&A to
sales) ในปี 2559 นันอยู
้ ท่ ี่ 9.8% ลดลงจาก 10.2% ในปี 2558
กําไรสุทธิ
ในปี 2559 กําไรสุทธิอยู่ที่ 5,254 ล้ านบาท ทรงตัวจากปี 2558
ที่มีกําไรสุทธิ 5,302 ล้ านบาท แม้ จะเป็ นปี ที่มีความท้ าทายเรื่ อง
ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ ้น บริ ษัทฯ ยังสามารถรายงานกําไร
สุทธิ ที่ทรงตัว เป็ นผลจากรายได้ จากปั นผลส่วนแบ่งกําไรของ
การลงทุน ในบริ ษัท Red Lobster และความพยายามในการ
ควบคุ้มต้ นทุน รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายภาษี ที่ลดลง
*หากรวมการปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น ที ่ เ กิ ด ขึ้ น สํ า หรั บ งบการเงิ น ประจํ า
ปี 2558 กําไรสุทธิ ประจํ าปี 2558 จะอยู่ที่ 5,373 ล้านบาท

ข้ อมูลหลักทรัพย์
(Bloomberg/ Reuters)
(TU TB/ TU.BK)

ราคาหุ้น (20/02/2560)
19.80 บาท
ราคาย้ อนหลังในรอบ 52 สัปดาห์:
ราคาปิ ดสูงสุด
23.00 บาท
ราคาปิ ดตํ่าสุด
17.80 บาท
จํานวนหุ้นจดทะเบียน:
4,771.8 ลบ.
ราคาพาร์ :
0.25 บาท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
94.5 พัน ลบ.
มูลค่าการซื ้อขายเฉลีย่ ต่อวัน
(ย้ อนหลัง 6 เดือน)
295.8 ลบ.
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
(30/12/2559)
ครอบครัวจันศิริ
20.15%
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
12.62%
กลุม่ มิตซูบิชิ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
7.29%
กลุม่ นิรุตตินานนท์
6.86%
สํานักงานประกันสังคม
4.56%
ภาพรวมของธุรกิจ
บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป (จํากัด) มหาชน หรื อ TU เป็ น
หนึ่ง ในบริ ษั ทอาหารทะเลที่ ใหญ่ ที่ สุดในโลก TU เป็ น
เจ้ าของแบรนด์อาหารทะเลชันนํ
้ าต่างๆ ในหลายๆตลาด
หลัก รวมทังมี
้ เครื อข่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตและ
เครื อ ข่า ยการกระจายสิน ค้ า ครอบคลุม ทั่ว โลก โดยมี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลัก ได้ แก่ ทู น่ า กระป๋ องและกุ้ งแช่ แ ข็ ง
นอกจากนี ้ TU ยังมีธุรกิจรับจ้ างผลิต ที่ผลิตให้ แบรนด์
ของลูกค้ าอีกด้ วย ในด้ านการพัฒนาที่ยงั่ ยืน TU ยังได้
ให้ คํามัน่ ว่าจะมีสว่ นทําให้ เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสัง คม การมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ยั่ง ยื น รวมทัง้
ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม
ตัวเลขทางการเงินที่สาํ คัญ
หน่วย: ล้านบาท
ยอดขาย

2559

2558*

134,375

125,183

กําไรขั�นต้น

19,927

19,501

EBITDA*

11,138

11,526

กําไรสุทธิ *

5,254

5,302

1.10

1.11

กําไรต่อหุ้น (บาท)*

สัดส่ วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิต่อส่ วนของผู้ถอื หุ้น

อัตราส่วนกําไรขั�นต้น (%)

14.83

15.58

อัตราส่วนกําไรสุทธิ (%)

3.91

4.24

สัดส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่ม
ขึ ้นมาอยู่ที่ 1.37 เท่า เป็ นผลจากการลงทุนที่เกิดขึ ้นในระหว่าง
ปี 2559 และความต้ องการใช้ เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้นจาก
ราคาวัตถุดบิ สูงขึ ้น แต่ยงั คงตํ่ากว่าระดับข้ อกําหนดทางการเงิน
ของบริ ษัทฯ (bond covenant)

สัดส่วนหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (x)

1.37

0.75

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (%)

0.10

0.12

5.92

3.40

หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อ

EBITDA (x)

*ตัวเลขในปี 2558 ใช้ ตามที่ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แต่ทงนี
ั้ ้
ตัวเลขปี 2558 มีการปรับปรุงเมื่อประกาศงบประจําปี 2559 ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560

To be the world’s most trusted seafood leader, caring for our resources to nurture generations to come
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บทวิเคราะห์ งบการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
ยอดขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้น
ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
กําไร (ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี�ยน
รายได้อื�น *
กําไรก่อนหัก
ภาษีเงินได้และ
ดอกเบี�ยจ่าย
ต้นทุนการเงิน
กําไรก่อนหัก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
กําไต่อหุ้น
อัตราแลกเปลี�ยน
USD/THB

อัตรากําไรขั�นต้น
สัดส่วน SG&A
ต่อยอดขาย
อัตรากําไรสุทธิ

4Q59

4Q58**

2559

YoY

0.7% 134,375
0.8% (114,448)
19,927
-0.4%

7.3%
8.3%
2.2%

-4.9%

(13,122)

3.2%

128 -241.8%

84

-91.7%

33,550 33,333
(28,837) (28,603)
4,713
4,730
(3,295)
(181)

(3,465)

YoY

272

246

10.4%

1,265

21.0%

1,508

1,639

-8.0%

8,155

-7.8%

(488)

(452)

7.9%

(1,440)

-9.5%

1,020

1,187

-14.1%

6,715

-7.4%

(211) -232.8%
19.1%
757
0.16
21.0%

(583)
5,254
1.10

-56.3%
-0.9%
-1%

35.39

35.83

35.29

4.7%

14.0%

14.2%

14.8%

9.8%

10.4%

9.8%

2.7%

2.3%

3.9%

280
902
0.19

-1.2%

*รายได้อื่นรวมส่วนแบ่งกํ าไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม
**ตัวเลขตามทีป่ ระกาศงบการเงิ นเมื ่อเดื อนกุมภาพันธ์ 2559

ในปี 2559 ยอดขาย ยังคงทําสถิติสงู สุดต่อเนื่องอีกครัง้ สาเหตุ
หลักมาจากการควบรวมกิจการของ Rügen Fisch และ Chez
Nous การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ปั จจุ บัน รวมทั ง้ การปรั บ ราคา
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิ จอาหารแช่เย็นและแช่แข็งเพิ่มขึน้ เพื่อให้
สอดคล้ องกับราคาวัตถุดบิ ที่สงู ขึ ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถ
ในการทํากําไรยังคงมีความท้ าทายจากราคาวัตถุดิบที่สงู ขึ ้น
โดยเฉพาะธุรกิจ ปลาแซลมอนและปลาทูนา่
ยอดขาย
ยอดขายรู ป สกุ ล เงิ น บาทในไตรมาสที่ 4/2559 อยู่ที่ 33.6
พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 0.7% จากไตรมาสที่ 4/2558 (เทียบเท่า
กับ 948 ล้ านเหรี ยญดอลล่าสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 1.9% จากไตรมาสที่
4/2558) สาเหตุหลักมาจากการควบรวมกิจการบริ ษัท Rügen
Fisch และ Chez Nous และการปรั บ เพิ่ ม ราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ธุรกิจอาหารแช่แข็งและแช่เย็น เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับ ราคาวัต ถุดิ บ ที่ สูง ขึ น้ หากเที ย บกับ ไตรมาสที่ 3/2559
ยอดขายลดลง 4.5% จากผลกระทบของปั จจั ย ฤดู ก าลที่
ยอดขายของบริ ษัทฯ จะอ่อนตัวลง ซึ่งปกติไตรมาสที่ 3 จะเป็ น
ไตรมาสที่มียอดขายดี

ในปี 2559 ยอดขายรู ปสกุลเงินบาท อยู่ที่ 134.4 พันล้ านบาท
(เพิ่มขึ ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปี 2558) หรื อเทียบเท่ากับ 3,803
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (เพิ่มขึ ้น 2.4% เมื่อเทียบปี 2558) การเติบโต
ของยอดขายในรู ปสกุลเงินบาทมีสาเหตุหลักมาจากการควบ
รวมกิจการ และการปรับราคาจําหน่ายสินค้ า
กําไรขัน้ ต้ น
กําไรขันต้
้ นในไตรมาสที่ 4/2559 อยู่ที่ 4,713 ล้ านบาท (ลดลง
0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2558 และลดลง 4.5% เมื่อ
เที ย บกับ ไตรมาสก่ อ นหน้ า ) อัต รากํ า ไรขัน้ ต้ น ในไตรมาสที่
4/2559 ลดลงมาอยู่ที่ 14% ลดลง 14 เบซิสพ้ อยท์ เทีย บกับ
14.2% ในไตรมาสที่ 4/2558 อัตรากําไรถูกกดดันจากราคาปลา
ทูน่าปรั บตัวสูงขึน้ มากกว่าที่คาด (ราคาทูน่าปี 2559 เพิ่มขึ ้น
21.8% จากปี ก่อนหน้ า) ทําให้ เกิดความท้ าทายต่อธุรกิจทูน่า
ส่งออกจากประเทศไทย รวมทัง้ มีผลกระทบต่อธุรกิ จแบรนด์
อาหารทะเลแปรรู ป (ambient business) ในยุ โ รปอี ก ด้ วย
นอกจากนี ้การเพิ่มขึ ้นของราคาแซลมอนยังคงเป็ นปั จจัยกดดัน
ต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ แซลมอนตัง้ แต่ ไ ตรมาสที่
1/2559 อีกด้ วย
อย่ า งไรก็ ต าม การลดลงของอั ต รากํ า ไรถู ก จํ า กั ด โดย
ความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ ้นจากธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลี ้ยงและผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่ม
ในปี 2559 กําไรขันต้
้ นอยู่ที่ 19.9 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.2%
เมื่อเทียบกับปี 2558 สําหรับอัตรากําไรขันต้
้ นของปี 2559 นัน้
ลดลง 75 เบซิสพ้ อยท์ มาอยู่ที่ 14.8% จาก 15.6% ในปี 2558
การลดลงของอัตรากําไรขันต้
้ น มีสาเหตุหลักมาจากความผัน
ผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่งเป็ นปั จจัยกดดันต่ออัตรากํ าไรของ
ธุรกิจทูนา่ และธุรกิจแซลมอนแช่แข็งและแช่เย็น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาสที่ 4/2559 ลดลง
4.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2558 มาอยู่ที่ 3,295 ล้ านบาท
สาเหตุหลักมาจากการควบคุมต้ นทุนอย่างเข้ มงวด และเปลีย่ น
การบันทึกการลงทุนของศูนย์ นวัตกรรม หรื อ Gii ที่ได้ รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐเป็ นส่วนของทุน ส่งผลให้ สดั ส่วนค่าใช้ จา่ ย
ในการขายและบริ หารต่อยอดขายในไตรมาสที่ 3/2559 ลดลง
มาอยู่ที่ 9.8% เที ย บกับ 10.4% ในไตรมาสที่ 4/2558 และ
8.7% ในไตรมาสที่ 3/2559
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2559 อยู่ที่ 13.1 พันล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นเพียง 3.2% เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ ้นน้ อย
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กว่ า หากเที ย บกั บ ยอดขายที่ เ พิ่ ม ขึ น้ 7.3% ทั ง้ นี ส้ ั ด ส่ ว น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อยอดขายอยู่ที่ 9.8% เทียบ
กับ 10.2% ในปี 2558 ซึ่งยังคงตํ่ากว่าเป้าหมายของบริ ษัทฯ ที่
ระดับ 10%
กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในไตรมาสที่ 4/2559 มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่
181 ล้ านบาท จากในไตรมาสที่ 4/2558 ที่มีกําไรอยูท่ ี่ 128 ล้ าน
บาท และขาดทุน 30 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 3/2559 ทังนี
้ ้การ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่ 4/2559 เป็ นผลจาก
การแข็งค่าของค่าเงินเหรี ยญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทในระหว่าง
ไตรมาส
ปี 2559 เป็ นปี ที่อตั ราแลกเปลีย่ นมีความผันผวน จากการอ่อน
ค่าของสกุลเงินยูโรในช่วงครึ่ งแรกของปี 2559 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ
มี กํ า ไรจากอัต ราแลกเปลี่ย น แต่ทัง้ นี ก้ ํ า ไรถูก จํ า กัด โดยการ
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนจากการแข็งค่าของเงินสกุลเหรี ยญ
สหรัฐในช่วงครึ่ งหลังของปี ทําให้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ รายงาน
ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 84 ล้ านบาท ลดลงจากกําไร
จากอัตราแลกเปลีย่ นมูลค่า 1,012 ล้ านบาท ในปี 2558
รายได้ อ่ ืน (รวมส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม)
รายได้ อื่นในไตรมาสที่ 4/2559 เพิ่มขึ ้นมาอยู่ท่ี 272 ล้ านบาท
(เพิ่มขึ ้น 10.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2558) สาเหตุหลักมา
จากการได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนใน บริ ษัท Red Lobster
ซึ่งได้ บนั ทึกในรายการรายได้ อื่นๆ ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ไตรมาสที่
4/2559
ในปี 2559 รายได้ อื่ น เพิ่ ม ขึน้ 29.8% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับปี
2558 มาอยู่ที่ 1,265 ล้ า นบาท มี ส าเหตุหลัก จากที่ ได้ กล่าว
มาแล้ วก่อนหน้ านี ้
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 4/2559 เพิ่มขึ ้น 7.9% จากไตร
มาสที่ 4/2558 มาอยู่ที่ 488 ล้ านบาท จาก 452 ล้ านบาท ใน
ไตรมาสที่ 4/2558 และเพิ่มขึ ้น 35.2% จาก 361 ล้ านบาท ใน
ไตรมาสที่ 3/2559 สาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเพื่อการลงทุนใน
บริ ษัท Red Lobster มูลค่า 575 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ อย่างไรก็
ตาม อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งในไตรมาสนี ้ลดลง เป็ นผลจากการ
ทํารี ไฟแนนซ์ในระหว่างปี อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งในไตรมาสที่
4/2559 ลดลงมาอยูท่ ี่ 3.5% จาก 4.21% ในไตรมาสที่ 4/2558
สําหรับหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยใน ณ สิ ้นปี 2559 อยู่ที่ 65,919
ล้ านบาท เทียบกับ 39,179 ล้ านบาท ในปี 2558

ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ ในไตรมาสที่ 4/2559 มีคา่ เป็ นบวกจํานวน 280 ล้ าน
บาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการ
ตั ด บั ญ ชี จากการปรั บ ลดอั ต ราภาษี ใ นประเทศฝรั่ ง เศส
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคงได้ เครดิตภาษี จากธุรกิจแซลมอนที่
ยังคงขาดทุน
สําหรับอัตราภาษี ที่สทุ ธิ ของปี 2559 นันอยู
้ ่ที่ 8.7% ซึ่งตํ่ากว่า
อัตราภาษี สทุ ธิที่ 18.4% ในปี 2558
กําไรสุทธิ
กํ าไรสุทธิ ในไตรมาสที่ 4/2559 เพิ่มขึน้ 19.1% มาอยู่ที่ 902
ล้ านบาท จาก 757 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 4/2558 สาเหตุหลัก
มาจากการเครดิตภาษี และการขาดทุนที่ลดลงของธุรกิจเรื อจับ
ปลาเมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นหน้ า ในแง่ ก าร
ดําเนินการ อัตรากําไรสุทธิ ยงั คงถูกกดดันจากสภาพแวดล้ อม
ของธุรกิจที่ท้าทาย จากราคาวัตถุดิบทูน่าและแซลมอนที่สงู ขึ ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังสามารถรายงานยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่ลดลง จากการควบคุม
ต้ นทุน อัตรากําไรสุทธิ ในไตรมาสที่ 4/2559 อยู่ที่ 2.7% เทียบ
กับ 2.3% ในไตรมาสที่ 4/2558
จากการปรับปรุ งตัวเลขในงบการเงิ นส่วนของสัญญาป้ องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
บัญ ชี อื่ น ๆ ส่ง ผลให้ บ างรายการได้ ถูกปรั บปรุ ง เพื่อใช้ ในการ
เปรี ย บเที ย บ ส่ ง ผลให้ กํ า ไรสุท ธิ ใ นไตรมาสที่ 4/2558 ถู ก
ปรับปรุ งมาอยู่ที่ 734 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 23% ในไตรมาสที่
4/2559
ในปี 2559 กําไรสุทธิ อยู่ที่ 5,254 ล้ านบาท ลดลง 0.9% จาก
5,302 ล้ านบาท ในปี 2558 สาเหตุหลักของการลดลงของกําไร
สุทธิมาจากการเพิ่มขึ ้นของราคาวัตถุดิบทูนา่ และแซลมอน
จากการปรั บ ปรุ งตัว เลขในงบการเงิ น ทํ า ให้ กํ า ไรสุทธิ ของปี
2558 ถูกปรั บปรุ งมาอยู่ที่ 5,373 ล้ านบาท หรื อลดลง 2.2%
จากปี 2559
บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรั พย์ รวมทัง้ หมดของบริ ษัทฯ
อยู่ที่ 142,365 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ 28.3% จาก 110,958 ล้ า น
บาท ณ สิ ้นปี 2558 สาเหตุหลักมาจากกิจกรรมการลงทุนใน
Rügen Fisch และ Red Lobster ในช่วงที่ผา่ นมา
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินค้ าคงคลังสุทธิเพิ่มขึ ้น 12.6% หรื อ 4,446 ล้ านบาท เป็ นผล
จากการรวมงบการเงินของธุรกิจที่ลงทุนใหม่ การเติบโตของ
ยอดขาย รวมทังราคาวั
้
ตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ ้นจากสิ ้นปี 2558 แม้ วา่
ยอดขายในปี 2559 เติบโต 7.3% จากปี ก่อนหน้ า ทัง้ นีล้ ูกหนี ้
การค้ าและลูก หนี อ้ ื่ น สุท ธิ ล ดลง 0.9% จากปี ก่ อ นหน้ า ซึ่ ง
สะท้ อนถึงการเก็บเงินจากลูกหนี ้การค้ าที่มีประสิทธิภาพดีขึ ้น
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ห มุน เวี ย นรวมเพิ่ ม ขึน้ มาอยู่ที่ 82,287 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ ้น 52.8% จากปี ก่อนหน้ า สาเหตุหลักมาจากการลงทุนใน
Red Lobster ในระหว่างไตรมาสที่ 4/2559 ส่งผลให้ การลงทุน
ในปี 2559 เพิ่มขึ ้น 24.0 พันล้ านบาท จากปี ก่อนหน้ า
หนี ้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ ้น 53.2% มาอยู่ที่ 59,242 ล้ านบาท
สาเหตุหลักมาจากกู้ยืมเงินระยะสัน้ (bridge loan) สําหรับการ
ลงทุนใน Red Lobster ในขณะเดียวกันมูลค่าเจ้ าหนีก้ ารค้ า
เพิ่มขึ ้น 26.9% มาอยู่ที่ 17,429 ล้ านบาท เป็ นผลจากการรวม
งบการเงินของธุรกิจที่ลงทุนใหม่และราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้น
หนี ้สินรวม เพิ่มขึ ้น 50.8% หรื อจํานวน 31,988 ล้ านบาท มาอยู่
ที่ 94,930 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการก่อ
หนี ้ระยะสันและระยะยาว
้
เพื่อใช้ สําหรับการลงทุนและการซื ้อ
กิจการที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมดลดลง
้
1.2% จากสิ ้นปี 2558 มาอยู่
ที่ 47,436 ล้ านบาท เป็ นผลจากการที่บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลใน
ระหว่างปี 2559
บทวิเคราะห์ กระแสเงินสด
ปี 2559 เงิ น สดรั บ จากการดํ า เนิ น งานอยู่ที่ 7,770 ล้ า นบาท
แม้ วา่ จะมีความท้ าทายในด้ านการดําเนินงาน แต่กระแสเงินสด
จากการดําเนิ น งานยังคงเป็ นบวก มี ส าเหตุห ลักจากผลการ
ดําเนินงานที่มีกําไรในระหว่างปี (EBITDA จํานวน 11,138 ล้ าน
บาท) ทังนี
้ ้จากการที่ราคาปลาทูน่าและปลาแซลมอนปรับตัว
เพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว รวมทังการรวมงบการเงิ
้
นของธุรกิ จที่
ลงทุนใหม่ในระหว่างปี ส่งผลให้ มลู ค่าสินค้ าคงเหลือเพิ่มสูงขึ ้น
และมีเงินทุนหมุนเวียนเป็ นลบสุทธิ จํานวน 1,026 ล้ านบาท ใน
ระหว่างปี 2559
เงิ น สดสุท ธิ ที่ ใช้ ในกิ จ กรรมการลงทุนอยู่ที่ 29,400 ล้ า นบาท
เป็ นผลจากการเพิ่ ม ขึน้ ของการลงทุน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การซื อ้
กิจการของบริ ษัท 1) Red Lobster 2) Rügen Fish AG 3) Les
Pecheries de Chez Nous 4) Avanti Frozen Foods Private
Limited และ 5) การเข้ าซื ้อหุ้นส่วนที่เหลือจากบริ ษัท Tri-Union
Frozen Products, Inc.

บริ ษัทฯ บันทึกเงินสดรับสุทธิสําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน
19,821 ล้ านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการเข้ าซื ้อกิจการและ
การลงทุนต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ ในระหว่างปี อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
สามารถจ่ายเงินปั นผล จํานวน 2,982 ล้ านบาท ในระหว่างปี
2559 จากกระแสเงินสดรับจากดําเนินการที่แข็งแกร่ง
จํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
สุ ท ธิ เท่ า กั บ 1,840 ล้ านบาท สํ า หรั บ เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด อยู่ที่ 2,816 ล้ านบาท ส่งผลให้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวดอยูท่ ี่ 976 ล้ าน
บาท
อัตราส่ วนทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง:
2557

2558

2559

จํานวนวันลูกหนี�การค้า

43

44

41

จํานวนวันสินค้าคงคลัง

131

124

118

อัตราส่วนสภาพคล่อง (x)

1.51

1.47

1.51

อัตราผลอบแทนต่อเงินทุน (%)

12.5%

12.0%

10.5%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ทั�งหมด (%)
หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (x)

12.2%

11.9%

11.8%

7.6%

7.8%

6.4%

0.85

0.75

1.37

4.25

3.40

5.92

5.07

5.55

5.66

9.42

9.60

9.06

หนี�ที�มีภาระดอกเบี�ยต่อ EBITDA (x)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี�ย (x)
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น )

หมายเหตุ:
อัตราส่วนสภาพคล่อง = สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนีส้ ิ นหมุนเวี ยน
อัตราผลตอบแทนต่อเงิ นทุน = กํ าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
รายไตรมาสปรับตัวเลขเต็มปี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี ่ย
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้ = กํ าไรสุทธิ รายไตรมาสปรับตัวเลขเต็มปี / ส่วนของผู้
ถื อหุน้ รวมเฉลี ่ย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม = กํ าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและภาษี
เงิ นได้นิติบคุ คลรายไตรมาสปรับเต็มปี / สินทรัพย์รวมเฉลี ่ย
อัตราหนีส้ ิ นต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ = หนีส้ ิ นสุทธิ –ส่วนของผูถ้ ื อหุน้ รวม
Debt/EBITDA = หนีส้ ิ นทีม่ ี ภาระดอกเบี ้ยจ่าย / กํ าไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี เงิ น
ได้ ค่าเสือ่ ม และค่าจัดจํ าหน่าย
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = กํ าไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและ
ภาษี / ดอกเบี ้ยจ่าย
มูลค่าตามบัญชี = รวมส่วนของผูถ้ ื อหุน้ / จํ านวนหุน้ ทีจ่ ดทะเบี ยนและชําระแล้ว
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในปี 2559 ยอดขายเพิ่ มขึน้ 7.3% แต่ทัง้ นี ล้ ูกหนีก้ ารค้ าในปี
2559 ลดลงเล็ก น้ อ ยจากสิน้ ปี 2558 ส่ง ผลให้ จํ า นวนวันของ
ลูกหนี ้การค้ าลดลงมาอยูท่ ี่ 41 วัน จาก 44 วัน ในปี 2558
จํานวนวันของสินค้ าคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2559 ลดลงมาอยู่ที่ 118
วัน จาก 124 วันในปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการบริ หารสินค้ า
คงคลังที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะการณ์ที่ราคาวัตถุดิบ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (ROCE) ณ สิ ้นปี 2559 ลดลงมา
อยู่ที่ 10.5% จาก 12.0% ในปี 2558 สาเหตุห ลัก มาจากการ
ลดลงของกํ าไรจากการดํ าเนิน งานก่อ นหักภาษี จากปี 2558
และการเพิ่มขึ ้นของเงินทุนจากการเข้ าซื ้อกิจการและการลงทุน
ที่เพิ่มขึ ้นในระหว่างปี
สัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้น
ปี 2559 เพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ 1.37 เท่า จากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินทีม่ ี
ภาระดอกเบี ้ยที่ใช้ สาํ หรับกิจกรมการลงทุน (เทียบกับ 0.75 เท่า
ณ สิ ้นปี 2558)
สัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อกําไรจากการดําเนินงานก่อน
หักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี จ่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัด
จําหน่าย (EBITDA) ณ สิ ้นปี 2559 อยู่ที่ 5.92 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก
3.40 เท่า ณ สิ ้นปี 2558 การเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนดังกล่าวเป็ น
ผลจากหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนที่เกิดขึ ้น
ในระหว่างปี
หนีส้ นิ เฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้ จ่ าย จําแนกตามสกุลเงิน
ยูโร
1%

ยูโร
1%

เหรี ยญสหรั ฐ
1%

เหรี ยญสหรั ฐ
22%
บาท
77%

ธันวาคม 2558

บาท
98%

ธันวาคม 2559

ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2559 หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย อยู่ที่
65,918 ล้ า นบาท หนี ส้ ิ น ส่ว นใหญ่ เ ป็ นสกุ ล เงิ น บาท โดยมี
สัดส่วนอยู่ที่ 98% หนี ้สินสกุลยูโรอยู่ที่ 1% และหนี ้สินสกุลเงิน
เหรี ย ญสหรั ฐอยู่ที่ 1% การเพิ่ มขึน้ ของหนี ส้ ิน สกุล เงิ นบาทมี
สาเหตุหลักมาจากการกู้เงินเพื่อใช้ สําหรับการลงทุนในกิจการ
Red Lobster

ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ:
รายได้ รวม:
หน่วย: ล้ านบาท
33,333 35,127

125,183
33,550

12%

15%

13%

45%

43%

46%

43%

42%

41%

4Q15

3Q16

4Q16

134,375

13%

13%

40%

42%

47%

45%

2015

2016

+0.6% YoY, -4.5% QoQ

+7.3% YoY
 ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป  ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารแช่แข็ง
 ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิม่ และอื่นๆ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรูป1:
การเข้ าซือ้ กิจการหนุนการเติบโตของยอดขายปี 2559
มูลค่ า

แบรนด์
รับจ้าง
ผลิ ต

4/2558

3/2559

4/2559

2558

2559

14,178

14,733

13,852

59,142

61,043

51.9%

61.2%

53.5%

56.1%

58.7%

48.1%

38.8%

46.5%

43.9%

41.3%

ปริมาณ
89,117
90,028
88,415
365,421 375,916
ขาย
หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริ มาณขาย (หน่วย: ตัน)

ในช่วงไตรมาสที่ 4/2559 บริ ษัทฯ บันทึกยอดขายของกลุม่ ธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรู ป มูลค่า 13,852 ล้ านบาท ลดลง 2.3% และ
6.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2558 และไตรมาสที่ 3/2559
ตามลําดับ การลดลงของยอดขาย ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการ
ลดลงของยอดขายทูน่ากระป๋ องในระหว่างไตรมาสจากกลยุทธ์
การเน้ นจํ า หน่ า ยสิ น ค้ าที่ มี กํ า ไรในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
มากกว่าเน้ นปริ มาณการขาย แต่ทงนี
ั ้ ้การลดลงของยอดขายถูก
จํากัดโดยปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้นจากการรวมงบของกิจการ
บริ ษัท Rugen Fisch
กํ าไรขัน้ ต้ นของกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรู ปในไตรมาสที่ 4/2559
อยู่ที่ 1,944 ล้ า นบาท ลดลง 19.7% เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสที่
4/2558 การลดลงของอัต รากํ า ไรขัน้ ต้ น นี เ้ ป็ นผลจากราคา
วัตถุดิบทูนา่ และแซลมอนที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น และได้ สง่ ผลกระทบ
ต่อธุรกิจแบรนด์และธุรกิจรับจ้ างผลิต นอกจากนี ้ยังมีคา่ ใช้ จา่ ย
ที่เกิดจากการเรี ยกคืนสินค้ าจากธุรกิจทูน่ากระป๋ องในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาอีกด้ วย
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในปี 2559 ยอดขายของกลุ่ม ธุ ร กิ จ อาหารทะเลแปรรู ป อยู่ที่
61,042 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3.2% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า และมี
กําไรขันต้
้ นอยู่ที่ 10,382 ล้ านบาท ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับปี
2558
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง2:
ธุรกิจยังคงฟื ้ นตัวต่ อเนื่อง
มูลค่ า
แบรนด์

4/2558

3/2559

4/2559

2558

2559

15,099

15,138

15,317

50,307

55,832

33.3%

35.7%

34.8%

33.4%

32.1%

รับจ้าง 66.7% 64.3%
67.9%
65.2%
66.6%
ผลิ ต
ปริมาณ
67,521
64,147
64,837
217,837 239,143
ขาย
หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริ มาณขาย (หน่วย: ตัน)

ในไตรมาสที่ 4/2559 ยอดขายของกลุม่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแช่ แ ข็ง แช่ เ ย็ น และธุ ร กิ จที่ เกี่ ย วข้ อ ง อยู่ที่ 15,317 ล้ า น
บาท เพิ่มขึ ้น 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2558 และ เพิ่มขึ ้น
1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2559 การเพิ่มขึ ้นของยอดขาย
มีสาเหตุหลักจากการปรับราคาขายเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับราคาวัตถุดิบกุ้งและแซลมอนที่ปรับตัวขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ในไตรมาสที่ 4/2559 กํ าไรขัน้ ต้ นของธุรกิ จผลิตภัณฑ์ อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง อยู่ที่ 1,466 ล้ านบาท
ลดลง 22.6% เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสที่ 4/2558 จากราคา
แซลมอนที่ปรั บตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็ วจากปี 2558 อย่างไรก็
ตาม หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า อัตรากําไรขันต้
้ นปรับตัวดี
ขึ ้น 6.4% เป็ นผลจากความสามารถในการปรับราคาขายได้ ดี
ขึ ้น
สําหรับปี 2559 รายได้ ของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
แช่ เ ย็ น และธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อยู่ที่ 55,832 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้
11.0% เมื่อเทียบกับปี 2558 และมีกําไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ 5,099 ล้ าน
บาท ลดลง 5.0% เมื่อเทียบกับปี 2558

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่ าเพิ่ม และ
อื่นๆ3:
มีผลการดําเนินที่แข็งแกร่ ง
มูลค่ า
แบรนด์
รับจ้าง
ผลิ ต
ปริมาณ
ขาย

4/2558

3/2559

4/2559

2558

2559

4,057

5,257

4,381

15,734

17,500

4.5%

16.2%

10.6%

6.5%

9.7%

95.5%

83.8%

89.4%

93.5%

90.3%

30,746

42,493

122,488

139,653

30,961

หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริ มาณขาย (หน่วย: ตัน)

ในไตรมาสที่ 4/2559 ยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่ม และ อื่นๆ อยูท่ ี่ 4,381 ล้ านบาท เติบโตขึ ้น
8% เมื่ อ เที ย บกับไตรมาสที่ 4/2558 ธุ ร กิ จ ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหาร
สัตว์เป็ นธุรกิจหลักที่สนับสนุนการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจนี ้ โดยมี
การเติบโตของยอดขาย 12.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2558
สําหรับอัตรากําไรขันต้
้ นในไตรมาสที่ 4/2558 ของกลุ่มธุรกิจนี ้
อยูท่ ี่ 1,302 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 41.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อนหน้ า
สําหรับปี 2559 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่ม และ อื่นๆ อยู่ที่ 17,500 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
11.2% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า และมีกําไรขันต้
้ นอยู่ที่ 4,447
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 24.3% เมื่อเทียบกับปี 2558
หมายเหตุ:
1
ธุรกิ จอาหารทะเลแปรรูปรวมธุรกิ จทูน่า ซาร์ ดีนและแมคเคอเรลทัง้ หมด
รวมทัง้ แซลมอนกระป๋ องและแซลมอนบรรจุซอง
2
ธุรกิ จอาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิ จที ่เกี ่ยวข้อง รวมกลุ่มธุรกิ จกุ้ง (กุ้ง
แช่ แข็ ง กุ้งมังกร อาหารกุ้ง และผลิ ตภัณฑ์ มูลค่าเพิ่ มของกุ้ง) อาหารแช่
แข็ ง แซลมอนแช่เย็นและรมควันรวมทัง้ อาหารทะเลอื น่ ๆ (หมึกแช่แข็ง ปู
หอยเชลล์ สัตว์ นํ้าประเภทมี เปลื อก และปลาอืน่ ในรูปแบบแช่แข็ง)
3
ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์ สตั ว์ เลี ้ยง ผลิ ตภัณฑ์ เพิ่ มมู ลค่ า รวมถึ งธุรกิ จอื ่น รวม
ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์ สตั ว์ เลี ย้ ง ผลิ ตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า (อาหารปรุงสุกพร้อมทาน
ปลามากุโร่ และหมึ กซาชิ มิ ผลิ ตภัณฑ์ ที่จําหน่ายในประเทศ ผลิ ตภัณฑ์
เบเกอรี ่ และขนมขบเคี ย้ วอืน่ ๆ)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัดส่ วนยอดขายจําแนกตามธุรกิจแบรนด์ และรับจ้ างผลิต
หน่วย: ล้ านบาท
112,813 121,402 125,183

134,375

41%

41%

42%

41%
59%

59%

59%

58%

2556

2557

2558

แบรนด์
รับจ้างผลิต

2559

สําหรั บปี 2559 รายได้ ของธุรกิ จแบรนด์ เติบโตขึน้ 8.7% เมื่อ
เทียบกับปี 2558 จากการเติบโตของธุรกิจในปั จจุบนั โดยเฉพาะ
จากตลาดยุโรป รวมทังจากการควบรวมกิ
้
จการ Rugen Fisch
สําหรับยอดขายของธุรกิจรับจ้ างผลิตเติบโตอย่างแข็งแกร่ งที่
6.4% จากปี 2558 จากการเติบโตของปริ มาณการขายรวมทัง้
การปรับราคาขายเพื่อให้ สอดคล้ องกับราคาวัตถุดิบที่สงู ขึ ้น
ภาพรวมธุรกิจแบ่ งตามภูมิภาค:
หน่วย:ล้ านบาท

ราคาวัตถุดบิ ปลาทูน่าพันธุ์ Skipjack
(เหรี ยญสหรัฐ/ตัน)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559

ม.ค. 2560

ในเดื อ นมกราคม 2560 ราคาปลาทูน่า อยู่ที่ 1,700 เหรี ย ญ
สหรัฐต่อตัน ขณะที่ในไตรมาสที่ 4/2559 ราคาปลาทูน่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 1,508 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ ้น 44.1% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 4/2558 แต่ล ดลง 5.8% เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสที่
3/2559 สําหรับราคาปลาทูน่าเฉลี่ยของปี 2559 อยู่ที่ 1,425
เหรี ยญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ ้น 21.8% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หน้ า
ราคาวัตถุดบิ กุ้งขาว
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม)
300

2556

2557

2558

2559

ยอดขายรวม 112,813 121,402 125,183 134,375
อเมริกา
40.1%
44.0%
42.2%
39.4%
ยุโรป
30.3%
28.9%
29.4%
32.5%
ญี่ปุ่น
7.5%
7.4%
6.3%
6.4%
ไทย
8.3%
6.9%
8.0%
8.3%
ประเทศ
13.8%
12.8%
14.1%
13.4%
อื่นๆ
หมายเหตุ: ประเทศอืน่ ๆ รวมถึงประเทศอืน่ ในทวี ปเอเชี ย ออสเตรเลี ย
ตะวันออกกลาง แคนาดา แอฟริ กา อเมริ กาใต้ และอืน่ ๆ

การเพิ่มขึน้ ของสัดส่วนยอดขายจากทวีปยุโรปมาอยู่ที่ 33%
(จาก 29% ในปี 2558) เป็ นผลจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่ ง
ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ รวมทังการควบรวมกิ
้
จการที่บริ ษัทฯ เข้ า
ซื ้อในช่วงที่ผา่ นมา
แม้ วา่ สัดส่วนยอดขายจากประเทศสหรัฐอเมริ กาจะลดลงมาอยู่
ที่ 39% (จาก 42% ในปี 2558) จากการเน้ นการใช้ กลยุท ธ์
จําหน่ายสินค้ าที่มีกําไร ทังนี
้ ้ยอดขายในเชิงมูลค่ายังคงเติบโต
ปั จจัยหลักที่กระทบการดําเนินงาน:
ราคาวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึน้ จากความท้ าทายด้ านอุปทาน

250
200
150
100
ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559

ม.ค. 2560

ในเดื อ นมกราคม 2560 ราคากุ้ง อยู่ที่ 217 บาทต่อ กิ โ ลกรั ม
สําหรับในไตรมาสที่ 4/2559 ราคากุ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 182 บาทต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ ้น 12.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2558 และ
ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2559 สําหรั บราคากุ้ง
เฉลี่ยของปี 2559 นัน้ อยู่ที่ 179 บาทต่อกิ โลกรัม เพิ่มขึน้ 6%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
ราคาวัตถุดบิ ปลาแซลมอน
(นอร์ วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)
80
60
40
20
ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในเดือนมกราคม 2560 ราคาปลาแซลมอนอยูท่ ี่ 75 NOK ต่อ
กิโลกรัม สําหรับในไตรมาสที่ 4/2559 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่
อยูท่ ี่ 68 NOK ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ ้น 47.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ 4/2558 และเพิ่มขึ ้น 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2559
สําหรับราคาปลาแซลมอนเฉลีย่ ของปี 2559 นันอยู
้ ท่ ี่ 63 NOK
ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ ้น 49.8% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินสกุลเหรียญดอลล่ าสหรัฐต่ อสกุลเงินบาท
38
36
34
32
30
28
ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559

ม.ค. 2560

ในเดือนมกราคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 35.43 สําหรับไตรมาสที่ 4/2559 อัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงิ นเหรี ย ญสหรั ฐต่อ สกุลเงิ น บาทเฉลี่ย อยู่ที่
35.39 แข็งค่าขึ ้น 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2558 แต่ออ่ น
ค่ า ลง 1.6% เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสที่ 3/2559 สํ า หรั บ อัต รา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ยของปี
2559 นันอยู
้ ่ที่ 35.29 อ่อนค่าลง 2.9% จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ า
เงินสกุลยูโรต่ อสกุลเงินบาท
48
43
38
33
28
ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559

ม.ค. 2560

ในเดือนมกราคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรต่อสกุล
เงิ น บาท อยู่ที่ 37.68 สํ า หรั บ ในไตรมาสที่ 4/2559 อัต รา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย อยู่ที่ 38.19 แข็ง
ค่าขึน้ 2.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2558 และแข็งค่าขึน้
1.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส ที่ 3/2559 สําหรับอัตราแลกเปลีย่ น
เงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาทของปี 2559 นันอยู
้ ท่ ี่ 39.03 อ่อนค่า
ลง 2.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า

เงินสกุลปอนด์ สเตอร์ ลิงต่ อสกุลเงินบาท
60
50
40
30
ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559

ม.ค. 2560

ในเดือนมกราคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์
ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 43.73 สําหรับในไตรมาสที่ 4/2559
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิงต่อสกุลเงินบาทเฉลีย่
อยู่ที่ 43.97 แข็งค่าขึ ้น 19.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2558
และอ่อนค่าลง 4.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส ที่ 3/2559 สําหรับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิงต่อสกุลเงินบาทของปี
2559 นันอยู
้ ่ที่ 47.80 แข็งค่าขึ ้น 8.8% จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ า
พัฒนาการหลักของบริษัทฯ
การลงทุน (Investment)
• ใ น เ ดื อ น ธั น ว าค ม 2559 บ ริ ษั ท ไท ย ร ว ม สิ น พั ฒ นา
อุตสาหกรรม จํากัด (TUM) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้
ทําการจํ าหน่ายหุ้นสามัญจํ านวน 50% ของบริ ษัท เซ็นจูรี่
(เซี่ยงไฮ้ ) เทรดดิง้ จํ ากัด ให้ กับบริ ษัท เซ็นจูรี่ แปซิฟิก ฟู้ด
จํากัด ในมูลค่า 623,594 เหรี ยญสหรัฐ
• ในเดือนธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ รายงาน การจัดตังบริ
้ ษัท
ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริ ษัทฯ 100% ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
โดยตังชื
้ ่อบริ ษัทว่า ไทยยูเนี่ยน ไชน่า จํากัด โดยการจัดตัง้
บริ ษัทดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะช่วยขยายฐานลูกค้ าในตลาด
ที่กําลังเติบโต โดยจะเน้ นในสินค้ าอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น
และอาหารทะเลกระป๋ องที่มีคุณภาพ (premium) เพื่อเป็ น
การต่อยอดธุรกิจที่มีอยูใ่ นประเทศจีน รวมทังยั
้ งเป็ นการสร้ าง
ฐานเพื่อรองรั บการเติบโต ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายการ
เติบโตของบริ ษัทฯ ในปี 2563
อื่นๆ
• ในเดือนมกราคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ ถกู คัดเลือกให้ เป็ นหนึง่ ใน
สมาชิ ก ดัช นี FTSE4Good Emerging Index (สํ า หรั บ กลุ่ม
ตลาดเกิ ดใหม่) เป็ นครั ง้ แรก ซึ่ง มี ผ ลตัง้ แต่เดือ นธันวาคม
2559 การได้ รั บ คัด เลือ กนี ช้ ่ ว ยแสดงให้ เ ห็ น ว่า บริ ษั ท ฯ ได้
แสดงให้ เห็นถึงแนวทางปฏิบตั ิด้าน ESG (ด้ านสิ่งแวดล้ อม
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ ประจําปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ด้ านสังคม และด้ านธรรมาภิบาล) ที่แข็งแกร่ งของบริ ษัทฯ
การประเมินผลได้ เริ่ มดําเนินการตังแต่
้ เดือนเมษายน 2558
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และผลลัพธ์ สรุ ปเสร็ จสิ ้นในเดือน
มิถนุ ายน 2559
• ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ ถกู คัดเลือกให้ เป็ นหนึง่
ใ น ร า ย ชื่ อ หุ้ น ยั่ ง ยื น ห รื อ Thailand Sustainability
Investment ปี 2559 เป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน
การจัดหาเงินทุน
• ในเดือนมกราคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ ทําการออกหุ้นกู้มูลค่า
12,000 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นหุ้นกู้ที่มีมลู ค่าการเสนอขายสูงที่สดุ
ของบริ ษัทฯ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมี อายุ 3 ปี (จํ านวน 3,500
ล้ า นบาท) อายุ 5 ปี (จํ า นวน 2,000 ล้ า นบาท) อายุ 7 ปี
(จํานวน 2,500 ล้ านบาท) และ 10 ปี (จํานวน 4,000 ล้ าน
บาท) ซึ่งมีอตั ราผลตอบแทนอยู่ที่ 2.49%, 2.91%, 3.58%
และ 3.94% ตามลําดับ บริ ษัทฯ ได้ ทําการเสนอขายหุ้น กู้
เหล่ า นี ใ้ ห้ แก่ สถาบั น การเงิ น และนั ก ลงทุ น รายใหญ่
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ทําการกู้เงินระยะยาวมูลค่า 12,500
ล้ านบาท จากสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยสรุป บริ ษัท
ฯ ได้ ทําการกู้เงินระยะยาวมูลค่าทังหมดที
้
่ 24,500 ล้ านบาท
เพื่ อ ใช้ ใ นการรี ไ ฟแนนซ์ (refinance) สํา หรั บ การลงทุน ใน
บริ ษัท Red Lobster
การจ่ ายเงินปั นผล
• การจ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานในช่วงวันที่ 1
กรกฎาคม ถึ ง 31 ธั น วาคม 2559 ตามที่ ค ณะกรรมการ
บริ หารได้ อนุมตั ิ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 อยูท่ ี่ 0.31 บาท
ต่อหุ้น ทําให้ เงินปั นผลจ่ายสําหรับปี 2559 อยู่ท่ี 0.63 บาท
ต่อหุ้น ซึ่งอัตราการจ่ายปั นผลคิดเป็ น 57.2% ของกําไรสุทธิ
สําหรับวัน XD ได้ แก่ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ส่วนวันปิ ดสมุด
ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น คื อ วัน ที่ 9 มี น าคม 2560 และกํ า หนด
จ่ายเงินวันที่ 20 เมษายน 2560

เป้าหมายทางการเงินปี 2560
ยอดขาย
อัตรากําไรขัน้ ต้ น
สัดส่ วน SG&A ต่ อ
ยอดขาย
อัตราดอกเบีย้ ที่
แท้ จริง
อัตราภาษีท่ แี ท้ จริง
งบลงทุน
นโยบายเงินปั นผล

150 พันล้ านบาท
15% - 16%
10%
ไม่เปลีย่ นแปลงจากปี 2559
15%
ประมาณ 4.8 พันล้ านบาท
ไม่ตํ่ากว่า 50% ของกําไรสุทธิ

ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายทางการเงินประจําปี 2560 จากการ
คาดการณ์เบื ้องต้ น ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ หากปั จจัย
หลัก ที่ ก ระทบการดํ า เนิ น งานมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากข้ อ
สมมติฐานที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการประมาณการณ์
ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ข้ อความที่จดั ทําขึ ้นเพื่อใช้ ในการอ้ างอิงนี ้อาจรวมถึงข้ อความที่
ยังไม่เกิดขึ ้น ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การคาดการณ์ การประมาณการ และ
การตังสมมุ
้
ติฐานที่จดั ทําขึ ้นโดยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รวมทังมี
้
ความเกี่ยวข้ องกับหลายปั จจัยความเสีย่ ง ความไม่แน่นอน และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่อาจทําให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ไม่เป็ นไปตามคาด โดยไม่
มีข้อจํากัด ได้ แก่
• ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ที่อาจเกิดขึ ้นจาก: 1) ปั ญหา
ในอุปทานของวัตถุดิบ 2) การเกิดโรคระบาดในสัตว์ทะเล
• อุปสรรคทางการค้ าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี และกฎระเบียบ
ระหว่ า งประเทศ ที่ มี ภัย คุก คามที่ อ าจจะห้ า มการนํ า เข้ า
อาหารทะเลจากประเทศที่ บ ริ ษัท ฯ ดํ า เนิ น งานอยู่ รวมถึง
ปั จจัยด้ านความยั่งยืน การจัดหาอย่างมีความรั บผิด ชอบ
และสิทธิมนุษย์ชนที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
• ความตระหนัก ของผู้บ ริ โ ภคเกี่ ย วกับ ความยั่ง ยื น ในธุ ร กิ จ
อาหารทะเลเพิ่มมากขึ ้น
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ
• ความเสี่ยงที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการลงทุน ใหม่แ ละการควบรวม
กิจการ รวมทังหลั
้ งการควบรวมกิจการ
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ได้
รับความนิยมจากผู้บริ โภค
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• การแข่ง ขัน ของตลาดปลาและอาหารทะเล ที่ มี อัต ราการ
เติบโตตํ่าในช่วงปี ที่ผา่ นมา
• ความต่อเนื่องหรื อการเพิ่มขึ ้นในการแข่งขันด้ านราคา
• ความเสี่ย งที่ เชื่ อ มโยงกับ การเปลี่ยนแปลงภาษี ทงั ้ ในและ
ต่างประเทศ
• ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กฎหมายท้ อ งถิ่ น และภฏหมาย
ต่างประเทศ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารสินค้ าคงคลัง เพื่อให้ สง่
มอบสินค้ าได้ ตามคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ า รวมทังช่
้ วยทําให้ บรรลุ
เป้าหมายทางการเงินของบริ ษัทฯ ด้ วย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคาดว่ามีความเสีย่ งอื่นที่ปัจจุบนั ยังไม่
มี ผลก ร ะ ท บต่ อ ธุ ร กิ จอ ย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ปั จจั ย
สภาพแวดล้ อมมหภาค แนวโน้ มการพัฒนาและการลงทุนอย่าง
ยัง่ ยืน ระบบธรรมาภิบาลที่ดี รวมทังสุ
้ ขภาพและความปลอดภัย
การดําเนินการภายในบริ ษัทฯ และกิจกรรมทางการเงินต่างๆ
เช่น:
• การเปลี่ยนแปลงกฎระเบีย บทางภาษี แ ละการค้ าระหว่าง
ประเทศ;
• การลดลงของปริ มาณการขายของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ตลาดในประเทศสหรั ฐ อเมริ กาและยุ โ รป ที่ เ กิ ด จาก
วิกฤตการณ์ ทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เหตุการณ์
ทางการเมือง หรื อ ปั จจัยอื่นๆ
• การลดลงของส่วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษัทฯ หรื อ ความ
ล้ มเหลวในการบรรลุเป้าหมายการเติบโต;
• ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย;
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบของรัฐบาลท้ องถิ่น หรื อ
นโยบายภาษี ในเขตที่บริ ษัทฯ ดําเนินงานอยู;่
• การหยุดการดําเนินงานของโรงงาน หรื อ การมีข้อจํากัดใน
ด้ านการผลิต ที่อาจจะเกิดจากการต่อต้ านของแรงงาน ภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติหรื อคนงานสร้ างขึ ้น ข้ อจํากัดหรื อความ
ยากในการผลิต หรื อปั จจัยอื่นๆ;
• ข้ อจํากัดทางแรงงานหรื อด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสามารถ
ของบริ ษัทฯ ในการรักษาโครงสร้ างต้ นทุนที่สามารถแข่งขัน
ได้
• การค้ นพบข้ อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ซึง่ อาจส่งผล
ให้ เกิดความล่าช้ าในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ การจัดการเรี ยก

คืนผลิตภัณฑ์หรื อการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการรับประกัน
สินค้ า
• ผลกระทบในแง่ ล บจากการลดลงหรื อ การหมดอายุข อง
นโยบายจูงใจจากภาครั ฐที่เกี่ ยวข้ องกับการสนับสนุนการ
ลงทุน
• การแข่งขันที่ เพิ่ มขึน้ จากผู้จัด หาสิน ค้ าและวัตถุดิบ ลูกค้ า
หรื อกลุม่ บุคคลที่สาม ที่กําลังมองหาช่องทางการขยายธุรกิจ
ในแนวดิ่ง
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร บริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ยง
และโครงสร้ างที่ เ ป็ นระบบสอดคล้ อ งกับ ขอบข่า ยงานอย่าง
ชัด เจน เพื่ อ ที่ จ ะพร้ อมรองรั บ และจัด การการบริ ห ารป้องกัน
ความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ ว่ า การ
คาดการณ์ การประมาณการณ์ หรื อ ข้ อสมมุติฐานใดๆ ที่บริ ษัท
ฯ ใช้ ในการประกาศนี ้ได้ รับการพิสจู น์ความถูกต้ อง หรื อผลการ
ดําเนินงานจะเป็ นไปตามที่คาดการณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่ามี
ความเป็ นไปได้ ที่ความแตกต่างอาจเกิดขึน้ ระหว่างผลลัพธ์ ที่
เกิ ด จากการคาดการณ์ แ ละผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ทัง้ นี ้ การ
ประมาณการณ์ของบริ ษัทฯ จะสามารถอ้ างถึงได้ เพียง ณ วันที่
ประกาศเท่านัน้ และบริ ษัทฯ ไม่จําเป็ นต้ องปรับปรุ งหรื อแก้ ไข
รายงานการคาดการณ์ใดๆ ต่อสาธารณะ แม้ ว่าจะมีข้อมูลใหม่
เหตุการณ์อืน่ ๆ ในอนาคต
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งบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน
รายได้อื�น *
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที�ยกเลิก
กําไรสุทธิ
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรต่อหุ้นปรับลด
อัตราแลกเปลี�ยน
บาท/เหรียญสหรัฐ

% ต่อ
ยอดขาย

4Q58**

% ต่อ
ยอดขาย

3Q59

33,550
(28,837)
4,713
(3,295)
(181)
272

100%
-86.0%
14.0%
-9.8%
-0.5%
0.8%

33,333
(28,603)
4,730
(3,465)
128
246

100%
-85.8%
14.2%
-10.4%
0.4%
0.7%

35,128
(30,190)
4,937
(3,066)
(30)
290

100%
-85.9%
14.1%
-8.7%
-0.1%
0.8%

1,508

4.5%

1,639

4.9%

2,131

6.1%

-8.0%

-29.2%

(488)
1,020
280
(272)
1,300

-1.5%
3.0%
0.8%
-0.8%
3.9%

(452)
1,187
(211)
0
976

-1.4%
3.6%
-0.6%
0.0%
2.9%

(361)
1,770
(017)
0
1,753

-1.0%
5.0%
0.0%
0.0%
5.0%

7.9%
-14.1%
-232.8%
0.0%
33.2%

35.2%
-42.4%
-1740.4%
0.0%
-25.9%

902

2.7%

757

2.3%

1,594

4.5%

19.1%

-43.4%

398

1.2%

219

0.7%

159

0.5%

82.0%

150.3%

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน
รายได้อื�น *
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที�ยกเลิก
กําไรสุทธิ
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรต่อหุ้นปรับลด
อัตราแลกเปลี�ยน
บาท/เหรียญสหรัฐ

%
ยอดขาย

0.19
0.19

0.16
0.16

0.33
0.33

21.0%
21.0%

-41.8%
-41.8%

35.39

35.83

34.83

-1.2%

1.6%

*รวมส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
**ตัวเลขตามที่ประกาศงบการเงินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559

(หน่วย: ล้านบาท)

4Q59/
4Q59/
4Q58
3Q59
เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง
0.7%
-4.5%
0.8%
-4.5%
-0.4%
-4.5%
-4.9%
7.5%
-241.8%
500.4%
10.4%
-6.2%

4Q59

2559

% ต่อยอดขาย

2558**

% ต่อยอดขาย

134,375
(114,448)
19,927
(13,122)
84
1,265

100%
-85.2%
14.8%
-9.8%
0.1%
0.9%

125,183
(105,682)
19,501
(12,716)
1,012
1,045

100%
-84.4%
15.6%
-10.2%
0.8%
0.8%

2559/
2558
เปลี�ยนแปลง
7.3%
8.3%
2.2%
3.2%
-91.7%
21.0%

8,155

6.1%

8,842

7.1%

-7.8%

(1,440)
6,715
(583)
(272)
5,860

-1.1%
5.0%
-0.4%
-0.2%
4.4%

(1,592)
7,250
(1,332)
0
5,918

-1.3%
5.8%
-1.1%
0.0%
4.7%

-9.5%
-7.4%
-56.3%
0.0%
-1.0%

5,254

3.9%

5,302

4.2%

-0.9%

606

0.5%

616

0.5%

-1.6%

1.10
1.10

1.11
1.11

-1.0%
-1.0%

35.29

33.69

4.7%

*รวมส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
**ตัวเลขตามที่ประกาศงบการเงินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559
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งบแสดงสถานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด*
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี - สุทธิ
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หุ้นกู้ - สุทธิ
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สิน
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2559

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

2558

% ต่อ
สินทรัพย์รวม

เปลี�ยนแปลง

976
16,412
39,626
3,064
60,079
23,281
29,583
29,424
142,365
36,983
17,429
765
2,500

0.7%
11.5%
27.8%
2.2%
42.2%
16.4%
20.8%
20.7%
100%
26.0%
12.2%
0.5%
1.8%

2,816
15,776
35,180
3,083
56,855
23,072
27,396
4,154
111,477
19,437
12,262
1,561
1,949

2.5%
14.2%
31.6%
2.8%
51.0%
20.7%
24.6%
3.7%
100%
17.4%
11.0%
1.4%
1.7%

-65.3%
4.0%
12.6%
-0.6%
5.7%
0.9%
8.0%
608.3%
27.7%
90.3%
42.1%
-51.0%
28.3%

82

0.1%

91

0.1%

-9.5%

1,483
59,242
963
24,417
208
10,099
94,930
4,193
47,436
142,365

1.0%
41.6%
0.7%
17.2%
0.1%
7.1%
66.7%
2.9%
33.3%
100%

3,266
38,567
1,697
14,231
212
8,145
62,851
2,838
48,626
111,477

2.9%
34.6%
1.5%
12.8%
0.2%
7.3%
56.4%
2.5%
43.6%
100%

-54.6%
53.6%
-43.2%
71.6%
-1.8%
24.0%
51.0%
47.8%
-2.4%
27.7%

*รวมเงินลงทุนระยะสัน้

งบกระแสเงินสด
งบรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

2558*

เปลี�ยนแปลง

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

6,443

7,338

(896)

ปรับปรุงค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่ายจากกําไรจากการดําเนินงาน

2,983

2,726

257

ปรับปรุงรายการอื�น

1,660

2,299

(639)

(1,609)

4,434

(6,042)

9,476

16,797

(7,321)

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

7,770

15,727

(7,957)

(29,400)

742

(30,142)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

19,821

(15,701)

35,522

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ

(1,809)

767

(2,576)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

2,816

2,123

693

กําไร (ขาดทุน ) จากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(31)

(075)

44

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด

976

2,816

(1,840)

(3,933)

(3,181)

(752)

3,837

11,664

(7,827)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน

งบจ่ายลงทุน
ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ

To be the world’s most trusted seafood leader, caring for our resources to nurture generations to come
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