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ไตรมำส 1/2560: ผลประกอบกำรเติบโตตอ่เนื่องในภำวะ
ที่ท้ำทำย 

รำยได้รวม  
ในไตรมาส่ 1/2560 บริษัทฯ รายงานรายได้รวม 31,427 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
0.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
จากการปรับราคาสินค้าตามราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่วนธุรกิจ
อาหารสัตว์เลี้ยงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ 
และการเพิ่มยอดขาย แต่อย่างไรก็ตาม ยอดขายในรูปของสกุลเงินบาท
ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแข็งค่าขึ้นของเงินสกุลบาทเม่ือเทียบกับเงิน
สกุลหลักในทวีปยุโรป ยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.8% 
มาอยู่ที่ 895 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ก ำไรข้ันต้น 
ก าไรขั้นต้นไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 4,330 ล้านบาท ลดลง 13.3% โดยมี
เหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเม่ือเทียบกับปี
ก่อนหน้า (โดยราคาปลาทูน่าเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น 30.0% และ ราคากุ้งปรับ
เพ่ิมขึ้น 13.8% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า) แม้ว่าบริษัท
ได้สามารถปรับราคาขายผลิตภัณฑ์แซลมอนจนท าให้ธุรกิจแซลมอนใน
ยุโรปสามารถบันทึกก าไรขั้นต้นเป็นบวกได้ในไตรมาส 1/2560  
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  
ก าไรจากการด าเนินงานไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 881 ล้านบาท ลดลง 45% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นเหตุจากอัตราก าไรขั้นต้นที่
ลดลงจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่าย
อย่างรัดกุม ท าให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้นมีการเพิ่มขึ้นเพียง 
1.6% มาอยู่ที่ 3,448 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารมาอยู่ที่ 11.0% (ทรงตัวจาก 10.9% ในไตรมาส 1/2559)  
ก ำไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 1,469 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 19.3% เม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธินั้นเกิดจาก  
 ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัท Red Lobster ทั้ง
ส่วนที่มาจากรายได้ดอกเบี้ย และส่วนแบ่งก าไรที่ปรับตัวดีขึ้น  

 ค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
ส่งผลให้บริษัทบันทึกผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 
1/2560 

 รายจ่ายส่วนที่ เป็นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง
เนื่องจากบริษัทได้ซื้อหุ้นส่วนน้อยจากบริษัทในเครือในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเม่ือไตรมาส 3/2559 ที่ผ่านมาก  

 รายจ่ายภาษีที่ปรับลดลงจากผลประการที่อ่อนตัวลงในตลาดยุโรป 
สัดส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
เนื่องจากผลการด าเนินงานที่ยังคงเป็นบวกอย่างต่อเนื่องและความมีวินัย
ทางการเงินในการจ่ายช าระหนี้ สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสทุธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงมาอยู่ที่ 1.34 เท่า เม่ือเทียบกับ 1.37 เท่านะสิ้นปี 
2559 และยังต่ ากว่าข้อก าหนดทางการเงินของบริษัทที่ 2.0 เท่า  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลหลักทรัพย ์

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

รำคำหุ้น (05/05/2560)                  22.00 บาท 
ราคาย้อนหลังในรอบ 52 สัปดาห์: 
ราคาปดิสูงสุด   22.80 บาท 
ราคาปดิต่ าสุด                                   19.50  บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร:์    0.25 บาท 
มูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาด          111.3 พัน ลบ. 
มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียต่อวัน  
(ย้อนหลัง 6 เดือน)                 230.9 ลบ. 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่

(31/03/2560) 
ครอบครัวจันศิร ิ                  20.49% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด                 10.49% 
กลุ่มมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด              7.29% 
กลุ่มนิรุตตินานนท์            6.86% 
ส านักงานประกันสังคม                           5.91% 
 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (จ ากัด) มหาชน หรือ TU เป็น
หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก TU เป็น
เจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชั้นน าต่างๆ ในหลายๆตลาด
หลัก รวมทั้งมีเครือข่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตและ 
เครือข่ายการกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วโลก โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่  ทูน่ากระป๋องและกุ้งแช่แข็ง 
นอกจากนี้ TU ยังมีธุรกิจรับจ้างผลิต ที่ผลิตให้แบรนด์
ของลูกค้าอีกด้วย ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน TU ยังได้
ให้ค ามั่นว่าจะมีส่วนท าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม การมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน รวมทั้ง
ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
ตัวเลขทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 
 

**ตัวเลขผลประกอบการไตรมาส 1/2559 และ 4/2559 ถูกปรับปรงุเพิ่ม
สะท้อนการด าเนินงานท่ียกเลิก   
 

หน่วย: ล้านบาท 1Q60 1Q59 4Q59

ยอดขาย 31,427    31,210    33,597    

ก าไรข้ันต้น 4,330      4,996      4,565      

EBITDA* 2,899      2,946      2,094      

ก าไรสุทธิ* 1,469      1,231      902          

ก าไรต่อหุ้น (บาท)* 0.31         0.26         0.19         

อัตราส่วนก าไรข้ันต้น (%)        13.78        16.01        13.59 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 4.67         3.94         2.69         

สัดส่วนหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถอื

หุ้น (x)

1.34         0.69         1.37         

อัตราผลตอบแทนต่อ

เงินทุน (%)
9.26         12.13      6.39         

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ

EBITDA (x)
5.59         2.97         7.87         

ภำพรวมของธุรกิจ 
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บทวิเครำะห์งบกำรเงินในไตรมำสที่ 1/2560 

 
*รายได้อื่นรวมส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
**ตัวเลขผลประกอบการไตรมาส 1/2559 และ 4/2559 ถูกปรับปรงุเพิ่มสะท้อน
การด าเนินงานท่ียกเลิก   
 
บริษัทฯ บันทึกก าไรไตรมาส 1/2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 19.3% 
ท่ามกลางสภาวะการด าเนินธุรกิจที่ท้าทายและค่าเงินบาทที่
ปรับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ยอดก าไรสุทธิ
ที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นมาจากผลก าไรที่เกิดจากเงินลงทุนในบริษัท 
Red Lobster และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ เกิดขึ้นใน
ระหว่างไตรมาส  

ยอดขำย 

ยอดขายรูปสกุลเงินบาทในไตรมาสที่ 1/2560 อยู่ที่ 31,427 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% จากไตรมาสที่ 1/2559 โดยได้รับ
ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลหลัก ยอดขายรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐอยู่ที่ 895 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.8% จากไตรมาสที่ 1/2559 การปรับ
เพิ่มขึ้นของยอดขายนั้นเกิดจากการปรับราคาสินค้าขึ้นตาม
ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของธุรกิจอาหารสัตว์เล้ียง  

หากเทียบกับไตรมาสที่ 4/2559 ยอดขายจะลดลง 6.5% จาก
ผลกระทบของช่วงฤดูกาลที่ยอดขายอ่อนตัวของบริษัทฯ ซึ่ง

ปกติไตรมาสที่ 1ของทุกปีจะเป็นไตรมาสยอดขายต่ าที่สุดใน
รอบปี  

ก ำไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1/2560 อยู่ที่ 4,330 ล้านบาท (ลดลง 
13.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 และลดลง 5.2% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สืบเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับ
เพิ่มขึ้นและค่าเงินบาทที่ปรับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนหน้า อัตราก าไรขั้นต้นไตรมาส 1/2560 ปรับ
ลดลง 223 เบซิสพ้อยท์ มาอยู่ที่ 13.3% จาก 16.0% ในไตรมาส 
1/2559 โดยราคาปลาทูน่าเฉล่ียปรับเพิ่มขึ้น 30.0% และ ราคา
กุ้งปรับเพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
หน้า 

แต่อย่างไรก็ตาม จากกลยุทธ์ปรับราคาเพื่อสะท้อนการปรับขึ้น
ของราคาวัตถุดิบ ธุรกิจแซลมอนรมควันในยุโรปของบริษัทได้
สามารถบันทึกก าไรขั้นต้นที่ เป็นบวกได้ เป็นไตรมาสที่  2 
ติดต่อกัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับผลขาดทุนที่ระดับก าไรขั้นต้น
ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2559  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสที่ 1/2560 เพิ่มขึ้น
เพียง 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 
3,448 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการควบคุมต้นทุน
อย่างรัดกุม และมีการบันทึกสิทธิประโยชน์จากการลงทุนของ
ศูนย์นวัตกรรม หรือ Gii ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผล
ให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายในไตร
มาสที่ 1/2560 ทรงตัวที่ 11.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2559 
ที ่10.9% 

ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ในไตรมาสที่ 1/2560 มีผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนอยู่ที่ 590 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับในไตรมาสที่ 1/2559 ท่ีมีก าไรอยู่ที่ 264 
ล้านบาท และขาดทุนมากถึง 181 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 
4/2559 ท้ังนี้ผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนในไตรมาสที่ 1/2560 
เป็นผลจากการแข็งค่าของค่าเงินเงินบาทต่อสกุลเหรียญสหรัฐ
ในระหว่างไตรมาส  

รำยได้อื่น (รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม) 

รายได้อื่นในไตรมาสที่ 1/2560 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 750 ล้านบาท 
(เพิ่มขึ้น 98.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559) สาเหตุหลักมา
จากการได้รับเงินปันผลจากการลงทุนใน บริษัท Red Lobster 

ยอดขาย 31,427 31,210 0.7% 33,597 -6.5%

ต้นทนุขาย (27,097) (26,213) 3.4% (29,032) -6.7%

ก าไรขัน้ต้น 4,330 4,996 -13.3% 4,565 -5.2%

ค่าใชจ้า่ยในการ

ขายและบริหาร
(3,448) (3,394) 1.6% (3,295) 4.6%

ก าไร (ขาดทนุ) 

จากอัตรา

แลกเปลีย่น**

590 264 123.2% (181) -424.9%

รายได้อื่น*/** 750 378 98.2% 229 227.6%

ก าไรก่อนหัก

ภาษเีงินได้และ

ดอกเบ้ียจ่าย

2,221 2,244 -1.0% 1,317 68.6%

ต้นทนุการเงิน (498) (372) 33.8% (445) 11.9%

ก าไรก่อนหัก

ภาษเีงินได้
1,723 1,872 -8.0% 872 97.5%

ภาษีเงินได*้* (199) (350) -43.1% 278 -171.5%

ก าไรสุทธิ 1,469 1,231 19.3% 902 62.8%

ก าไต่อหุ้น 0.31 0.26      20.2% 0.19 61%

อัตราแลกเปลีย่น

 USD/THB
35.11 35.90 -2.2% 35.39 -0.8%

อัตราก าไรข้ันต้น 13.8% 16.0% 13.6%

สัดส่วน SG&A 

ต่อยอดขาย
11.0% 10.9% 9.8%

อัตราก าไรสุทธิ 4.7% 3.9% 2.7%

หน่วย: ล้านบาท 1Q50 1Q59** YoY 4Q59** QoQ



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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ซึ่งได้บันทึกในรายการรายได้อื่นๆ และส่วนแบ่งกาไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2560 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 1/2560 อยู่ที่ 498 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 33.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้ว สาเหตุหลักมา
จากการกู้ยืมเพื่อการลงทุนต่างๆ ในระหว่างปี 2559 (ยอด
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบกับส้ินไตรมาส 
1/2559) อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในไตรมาสนี้
ลดลง เป็นผลจากการท ารีไฟแนนซ์ในระหว่างปี อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงในไตรมาสที่ 1/2560 ลดลงมาอยู่ที่ 3.0% จาก 4.0% 
ในไตรมาสที่ 1/2559  ส าหรับหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยใน ณ ส้ิน
ไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 64,854 ล้านบาท เทียบกับ 65,918 ล้าน
บาท ณ ส้ินปี 2559 

ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 1/2560 อยู่ที่ 199 ล้านบาท ลดลง 
43.1% สาเหตุหลักมาจากก าไรจากการด าเนินงานที่ลดลงและ
บริษัทฯ ยังคงได้เครดิตภาษีจากธุรกิจแซลมอนที่ยังคงขาดทุน  

ส าหรับอัตราภาษีสุทธิของใตรมาส 1/2560 นั้นอยู่ที่ 11.6% ซึ่ง
ต่ ากว่า อัตราภาษีสุทธิท่ี 18.7% ในช่วงไตรมาส 1/2559 

ก ำไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2560 อยู่ที่ 1,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
19.3% จาก 1,231 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2559 สาเหตุหลัก
มาจาก ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัท Red 
Lobster และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนอันเป็นผลจากค่าเงิน
บาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ  

บทวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 สินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทฯ  อยู่
ที่ 140,613 ล้านบาท ลดลง 1.2% จาก 142,365 ล้านบาท ณ 
ส้ินปี 2559  สาเหตุหลักมาจากรายการเงินทุนหมุนเวียน เช่น
สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และเงินสด ลดลงเนื่องจากปัจจัย
ทางฤดูกาลที่ยอดขายจะลดลงในไตรมาสแรกของปี 

สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 1.3% หรือลดลง 497 ล้านบาท จาก 
ณ ส้ินปี 2559 เป็นผลจากยอดขายที่ลดลงตามฤดูกาลในไตร
มาสที่ 1 ของทุกปี ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิลดลง 1.5% 
จาก ณ ส้ินปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางฤดูกาลที่กล่าว
มาข้างต้น  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด ลดลงมาอยู่ที่ 81,535 ล้านบาท 
ลดลงจาก 82,287 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2559 การปรับลดลง
เล็กน้อยเป็นผลมาจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท Red 
Lobster 

หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดลดลง 46.0% จาก ณ ส้ินปี 2559 มา
อยู่ที่ 31,983 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรีไฟแนนซ์เงิน
กู้ยืมเงินระยะส้ัน (bridge loan) ส าหรับการลงทุนใน Red 
Lobster ให้เป็นหนี้สินระยะยาวทั้งในรูปแบบของเงินหุ้นกู้และ
เงินกู้ระยะยาว ในขณะเดียวกันมูลค่าเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 
1.2% มาอยู่ที่ 17,645 ล้านบาท เป็นผลจากราคาของวัตถุดิบที่
เพิ่มขึ้น  

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นเพียง 2.3% หรือจ านวน 2,216 ล้านบาท มา
อยู่ที่ 92,713 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 1/2560 เนื่องจากการรี
ไฟแนนซ์ท าให้การเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาวนั้นมีมูลค่า
ใกล้เคียงกับการปรับลดลงของหน้ีสินระยะสั้น  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1.0% จาก ณ ส้ินปี 2559 
มาอยู่ที่ 47,900 ล้านบาท เป็นผลจากการที่บริษัทฯ สามารถ
รายงานผลก าไรได้อย่างต่อเนื่อง  

บทวิเครำะห์กระแสเงนิสด 

ในไตรมาส 1/2560 เงินสดรับจากการด าเนินงานอยู่ที่ 1,695 
ล้านบาท กระแสเงินสดจากการด าเนินงานยังคงเป็นบวก มี
สาเหตุหลักจากผลการด าเนินงานที่มีก าไรในระหว่างปี  
(EBITDA จ านวน 2,899 ล้านบาท) แม้ว่าจะมีความท้าทายใน
ด้ านการด า เนินงานจากการที่ ร าคาปลาทูน่ า  กุ้ ง และ
ปลาแซลมอนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังคงส่งผลกดดันต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งการควบคุมเงินทุนหมุนเวยีนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิท่ีเป็นบวก จ านวน 89 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาส 1/2560 

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนอยู่ที่ 891 ล้านบาท เป็น
ผลจากใช้เงินลงทุนทั่วไป (Capital Expenditure) ของบริษัท 
โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการลงทุนในบริษัทอื่นอย่างมีนัยส าคัญใน
ไตรมาส 1/2560  

บริษัทฯ บันทึกเงินสดจ่ายไปสุทธิส าหรับกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ านวน 1,531 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายหนี้สิน
มูลค่า 2,500 ล้านบาทในระหว่างไตรมาส  

จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2560  
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สุทธิ  เท่ากับ  505 ล้านบาท ส่งผลให้ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ ไตรมาส 1/2560 อยู่ที ่470 ล้านบาท 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้ง:  

 

หมายเหตุ: 
อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวยีน / หน้ีสินหมุนเวียน 
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน = ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้
รายไตรมาสปรับตัวเลขเต็มปี / สินทรัพยร์วมเฉล่ีย  
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก าไรสุทธริายไตรมาสปรบัตัวเลขเต็มปี / ส่วนของผู้
ถือหุ้นรวมเฉล่ีย 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม = ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคลรายไตรมาสปรบัเต็มป ี/ สินทรัพย์รวมเฉล่ีย  
อัตราหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หน้ีสินสุทธิ –ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
Debt/EBITDA = หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย / ก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงิน
ได้ ค่าเสื่อม และค่าจัดจ าหน่าย 
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย 
มูลค่าตามบัญช ี= รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / จ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ในไตรมาส 1/2560 ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว ในขณะที่ลูกหนี้การค้าเฉล่ียลดลง 4.4% ในช่วง
เดียวกัน ส่งผลให้จ านวนวันของลูกหนี้การค้าลดลง 2 วันมาอยู่
ที่ 41 วัน ณ ไตรมาส 1/2560   

มูลค่าสินค้าคงคลังเฉล่ียในไตรมาส 1/2560 ปรับเพิ่มขึ้น 
15.4% จากปีที่แล้วเนื่องจากราคาวตัถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล
ให้จ านวนวันของสินค้าคงเหลือ ณ ไตรมาส 1/2560 เพิ่มขึ้นเปน็ 
131 วัน จาก 117 วันเมื่อไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า  

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทปรับดีขึ้นอย่างมากเนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะส้ันไปเป็นเงินกู้ระยะยาวและ

หุ้นกู้ ส่งผลให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนปรับตัวดีขึ้นมากเป็น 1.85 
เท่าในไตรมาส 1/12560 จาก 1.01 เท่า ณ ส้ินปี 2559 

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (ROCE) ณ ไตรมาส 1/2560 
ลดลง 280 เบซิสพ้อยท์จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่  9.3% โดยมี
สาเหตุหลักมาจากส่วนทุนที่เพิ่มขึ้นกว่า 30% เนื่องจากการ
ลงทุนและการเข้าซื้อกิจการระหว่างปี 2559 และราคาวัตถุดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้น  

สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ิน
ไตรมาส 1/2560 ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.34 เท่า จาก 1.37 
เท่า ณ ส้ินปี 2559 เนื่องจากบริษัทยังคงสามารถรายงานผล
ก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราสัดส่วนหนี้สิน
ดังกล่าวนั้นยังอยู่ต่ ากว่าข้อก าหนดทางการเงินที่ 2.0 เท่าอย่าง
มีนัยส าคัญ  

สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ  EBITDA ณ ส้ินไตรมาส 
1/2560 อยู่ที่ 5.6 เท่า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยกว่า 85% เพื่อใช้ในการลงทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2559 
แต่สัดส่วนหนี้ดังกล่าวนั้นลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2559 
เนื่องจากความสามารถในการท าก าไรปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 4/2559 

แม้ว่าอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ณ ไตรมาส 
1/2560 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่อัตราส่วนที่ 4.5 
เท่านั้นยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงิน
สดที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

ภำพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธรุกิจ: 

รำยได้รวม: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1Q60 1Q59 4Q59

จ านวนวันลูกหน้ีการค้า 41 43 41

จ านวนวันสินค้าคงคลัง 131 117 119

อัตราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.85 1.52 1.01

อัตราผลอบแทนต่อเงินทุน (%) 9.3% 12.1% 6.4%

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%) 13.5% 10.9% 8.4%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ทั้งหมด (%)
6.3% 8.1% 4.0%

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ

ส่วนของผู้ถอืหุ้น (x)
1.34 0.69 1.37

หน้ีที่มีภาระดอกเบ้ียต่อEBITDA (x) 5.59 2.97 7.87

อัตราส่วนความสามารถในการจา่ย

ดอกเบ้ีย (x)
4.46 6.04 2.96

มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 9.16 9.33 9.06

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป  ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 

ผลิตภัณฑ์มลูคา่เพิ่มและอื่นๆ 

49% 41% 45%

39% 45% 41%

12% 13% 14%

1Q16 4Q16 1Q17

31,210 33,171 
31,427 

+0.7% YoY, -6.8% QoQ 



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป1:  
ตลำดยุโรปอ่อนตวัลงในไตรมำส 1/2560   
 

 1/2559 2/2559 3/2559 4/2559 1/2560 

มูลค่ำ  15,198 17,261 14,733 13,852 14,069 

แบรนด์ 56.2% 56.9% 57.5% 49.1% 56.3% 

รับจ้างผลิต 43.8% 43.1% 42.5% 50.9% 43.7% 

ปริมำณ
ขำย 

94,086 103,387 90,028 88,415 87,643 

หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตัน) 

ในช่วงไตรมาสที่ 1/2560 บริษัทฯ บันทึกยอดขายของกลุ่มธุรกจิ
อาหารทะเลแปรรูป มูลค่า 14,069 ล้านบาท ลดลง 7.4% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยยอดขายที่ลดลง
นั้นสืบเนื่องมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าในตลาดยุโรป
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  

อัตราก าไรขั้นต้นไตรมาส 1/2560 อยู่ที่ 16.2% ลดลง 226 เบซิส
พ้อยท์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากราคา
วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี อัตราก าไรขั้นต้นนั้นทรงตัว
จากไตรมาส 1/2558 ที่ 16.6% 

ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ไม่สามารถปรบั
ราคาสินค้าในตลาดยุโรปได้อย่างทันท่วงที ส่งผลกระทบต่อ
อัตราก าไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป แต่อย่างไร
ก็ดี บริษัทสามารถปรับราคาราคาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปร
รูป ท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

ยอดขำยเติบโตแข็งแกร่ง 

 1/2559 2/2559 3/2559 4/2559 1/2560 

มูลค่ำ 12,225 13,152 15,138 15,317 12,914 

แบรนด์ 33.8% 31.7% 35.7% 32.1% 39.2% 

รับจ้างผลิต 66.2% 68.3% 64.3% 67.9% 60.8% 

ปริมำณ
ขำย 

52,524 57,635 64,147 64,837 54,012 

หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตัน) 

ในไตรมาสที่ 1/2560 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อยู่ที่ 12,914 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 5.6% ซึ่งเป็นผลมาจาก  

การปรับราคาขายเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าธุรกิจปลาแซลมอนแช่เย็นจะมีปริมาณ

การขายที่ลดลง แต่ราคาขายเฉล่ียกลับปรับตัวขึ้นมากถึง 39% 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  

ยอดขายผลิตภัณฑ์กุ้งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากทั้งปริมาณขายและ
ราคาขายเฉล่ียที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  

แม้ว่าธุรกิจแซลมอนแช่เย็นในยุโรปจะสามารถรายงานก าไร
ขั้นต้นได้เป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน แต่อัตราก าไรขั้นต้นของ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ยังปรับตัวลดลง 126 เบซิสพ้อยท์มาอยู่ที่ 8.3% โดยอัตราก าไร
ที่ปรับลดลงนั้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบกุ้งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า    

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
มีผลกำรด ำเนนิที่แข็งแกร่ง 

 1/2559 2/2559 3/2559 4/2559 1/2560 

มูลค่ำ 3,786  3,989  5,177  4,549  4,444  

แบรนด์ 7.8% 1.9% 16.5% 10.2% 6.6% 

รับจ้างผลิต 92.2% 98.1% 83.5% 89.8% 93.4% 

ปริมำณ
ขำย 

31,545  34,654  42,493  30,961  35,900  

หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตัน) 

 

ในไตรมาสที่ 1/2560 ยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ อ่ืนๆ อยู่ที่ 4,444 ล้านบาท เติบโตขึน้ 
17.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559  

ธุรกิจอาหารสัตว์ยังสามารถรายงานผลการเติบโตที่ดีทั้งในด้าน
ของยอดขายและอัตราการท าก าไรท่ีแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง  

หมายเหตุ:  
1 ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรวมธุรกิจทูน่า ซาร์ดีนและแมคเคอเรลทั้งหมด 
รวมทั้งแซลมอนกระป๋องและแซลมอนบรรจุซอง  
2 ธุรกิจอาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมกลุ่มธุรกิจกุ้ง (กุ้ง
แช่แข็ง กุ้งมังกร อาหารกุ้ง และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของกุ้ง) อาหารแช่
แข็ง แซลมอนแช่เย็นและรมควันรวมทั้งอาหารทะเลอ่ืนๆ (หมึกแช่แข็ง ปู 
หอยเชลล์ สัตว์น้ าประเภทมีเปลือก และปลาอื่นในรูปแบบแช่แข็ง) 
3 ธุรกิจผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า รวมถึงธุรกิจอ่ืน รวม
ธุรกิจผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า (อาหารปรุงสุกพร้อมทาน 
ปลามากุโร่และหมึกซาชิมิ ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ 
เบเกอรี ่และขนมขบเคี้ยวอ่ืนๆ) 



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2560  
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สัดส่วนยอดขำยจ ำแนกตำมธุรกิจแบรนด์และรับจ้ำงผลิต  

 

ส าหรับไตรมาสที่ 1/2560 สัดส่วนรายได้โดยรวมของธุรกิจแบ
รนด์กับธุรกิจรับจ้างผลิตยังคงใกล้เคียงกับกับปีก่อนหน้า โดย
ส่วนแบ่งรายได้ของธุรกิจแบรนด์อยู่ที่ 42% และที่เหลือมาจาก
ธุรกิจรับจ้างผลิต  

ยอดขายของธุรกิจแบรนด์ปรับลดลง 1.7% อันเป็นเหตุหลักจาก
เงินสกุลหลักในทวีปยุโรปปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงิน
บาท  

ส าหรับยอดขายของธุรกิจรับจ้างผลิตยังเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 
2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีปัจจยัหลัก
จากการปรับราคาสินค้าขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  

ภำพรวมธุรกิจแบ่งตำมภูมิภำค: 

 

 2557 2558 2559 1Q60 

ยอดขำยรวม 121,402 125,183 134,375 31,427 

อเมริกำ 44.0% 42.2% 39.4% 40.3% 

ยุโรป 28.9% 29.4% 32.5% 31.0% 

ญี่ปุ่น 7.4% 6.3% 6.4% 6.4% 

ไทย 6.9% 8.0% 8.3% 8.1% 

ประเทศ
อื่นๆ 12.8% 14.1% 13.4% 14.2% 

หมายเหตุ: ประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
ตะวันออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอ่ืนๆ  

สัดส่วนยอดขายจากตลาดยุโรปลดลงมาอยู่ที่  31.0% ของ
ยอดขายรวม (จาก 32.5% ในปี 2559) โดยเกิดจากค่าเงินบาท
ที่แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและภาวะ
ตลาดยุโรปท่ีก าลังซื้ออ่อนตัวลง  

สัดส่วนยอดขายจากประเทศสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นเป็น 
40.3% (เพิ่มจาก 39.4% ในปี 2559) เนื่องจากยอดขายที่เพิ่ม
ขึ้นกับบริษัท Red Lobster   

ปัจจัยหลกัทีก่ระทบกำรด ำเนนิงำน:  
รำคำวัตถุดบิปรับตวัสูงขึน้จำกควำมท้ำทำยด้ำนอุปทำน 

รำคำวัตถุดบิปลำทูน่ำพันธุ์ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตัน) 

 
ในเดือนเมษายน 2560 ราคาปลาทูน่าอยู่ที่ 1,690 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ขณะที่ในไตรมาสที่ 1/2560 ราคาปลาทูน่าเฉล่ียอยู่ที่ 
1,633 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 30.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ 1/2559 และเพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2559    

รำคำวัตถุดบิกุ้งขำว  

(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม) 

 
ในเดือนเมษายน 2560 ราคากุ้งอยู่ที่ 170 บาทต่อกิโลกรัม 
ขณะที่ในไตรมาสที่ 1/2560 ราคากุ้งในประเทศเฉล่ียอยู่ที่ 212 
บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 
และเพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2559    

รำคำวัตถุดบิปลำแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 

 

ในเดือนเมษายน 2560 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 64 NOK ต่อ
กิโลกรัม ขณะที่ในไตรมาสที่ 1/2560 ราคาปลาแซลมอนเฉล่ีย
อยู่ที่ 67 NOK ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ 1/2559 แต่ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2559    
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อัตรำแลกเปลี่ยน 

เงินสกุลเหรียญดอลลำ่สหรัฐต่อสกุลเงนิบำท 

  

ในเดือนเมษายน 2560 อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 34.63 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2560 อัตรา
แลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทเฉล่ียอยู่ที่ 
35.12 แข็งค่าขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 และ
แข็งค่าขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2559 

เงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบำท

 

 

ในเดือนเมษายน 2560 อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรต่อสกุล
เ งิ นบาท  อยู่ ที่  37.62 ส าหรั บ ไตรมาสที่  1/2560 อั ต รา
แลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรต่อสกุลเงินบาทเฉล่ียอยู่ที่ 37.41 แข็ง
ค่าขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 และแข็งค่าขึ้น 
2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2559 

เงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำท 

 

ในเดือนเมษายน 2560 อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์สเตอร์
ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 44.68 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2560 อัตรา
แลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบาทเฉล่ียอยู่ที่ 

43.52 แข็งค่าขึ้น 14.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 และ
แข็งค่าขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2559  

พัฒนำกำรหลกัของบริษัทฯ 
รำงวัล (Recognition) 

 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลอันดับที่ 1 จำกผลส ำรวจ 2017 
Finance Asia Best Managed Company Awardsใน 6 
หมวดหมู่รำงวัลได้แก ่
 #1 Best Managed Company in Thailand 
 #1 Best CEO in Thailand: Thiraphong Chansiri 
 #1 Best CFO in Thailand: Joerg Ayrle 
 #1 Best at Investor Relations in Thailand 
 #1 Best at Corporate Social Responsibility in 

Thailand 
 #1 Most committed to corporate governance in 

Thailand 
โดยบริษัทฯ ได้ผลตอบรับในเชิงบวกอย่างมากจากผลส ารวจ
จากผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ที่ติดตามและลงทุนใน
บริษัทจดทะเบียนในเอเชีย  

 ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ได้รับรางวัล The Best Treasury 
Team of the Year จากนิตยสาร the Asset ร่วมกับธนาคาร
กสิกรไทยที่ได้รับรางวัล best cash management solutions 
บริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวหลังจากที่บริษัทฯได้จัดตั้ง
ศูนย์กลางจัดการการเงินในประเทศไทย  

กำรเปิดตัวสนิค้ำใหม่  

 บริษัทฯ ได้เปิดตวัธุรกจิอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเพื่อจดั
จ าหน่ายสินค้าแช่แขง็ผ่านตราสินค้า Q-Fresh ผู้บริโภคใน
ประเทศไทยสามารถซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แขง็ส่ง
ตรงถงึบ้านได้ภายใน 24 ชั่วโมงผ่านเว็บไซต ์
www.qfreshshop.com.  

 บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑป์ลาทูน่าในประเทศเยอรมัน
ภายใตต้ราสินคา้ Rügen Fisch ซื่งเป็นแบรนด์สนิค้า
อาหารทะเลชั้นน าในประเทศเยอรมัน  

กำรจ่ำยเงินปันผล 

 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในช่วง
วันท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการ
บริหารได้อนุมัติ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่ที่ 0.31 บาท
ต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับ 57.2% ท าให้เงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2559 
อยู่ที่ 0.63 บาทต่อหุ้น ส าหรับวัน XD ได้แก่ วันที่ 6 มีนาคม 
2560 ส่วนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 9 มีนาคม 

28

30

32

34

36

38

Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17

28

33

38

43

48

Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17

30

40

50

60

Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17

http://www.qfreshshop.com/


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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2560 และได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 
เมษายน 2560 

เป้ำหมำยทำงกำรเงินปี 2560 

ยอดขำย  145-150 พันล้านบาท  
อัตรำก ำไรขัน้ต้น ช่วงต้นของ 15% - 16% 

สัดส่วน SG&A ต่อ
ยอดขำย  

10% 

อัตรำดอกเบี้ยที่แทจ้ริง ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2559 

อัตรำภำษทีี่แท้จริง 15% 

งบลงทนุ ประมาณ 4.8 พันล้านบาท 
นโยบำยเงนิปันผล ไม่ต่ ากว่า 50% ของก าไร

สุทธ ิ

 

ทั้งนีบ้ริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายทางการเงินประจ าปี 2560 จากการ
คาดการณ์เบื้องต้น ซึ่งอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได้ หากปัจจัย
หลักที่กระทบการด าเนินงานมีการเปล่ียนแปลงไปจากข้อ
สมมติฐานท่ีบริษัทฯ ใช้ในการประมาณการณ์ 
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งบก ำไรขำดทุน 

*รวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
**ตัวเลขผลประกอบการไตรมาส 1/2559 และ 4/2559 ถูกปรับปรุงเพ่ิมสะท้อนการด าเนินงานที่ยกเลิก   
 

งบแสดงสถำนะกำรเงิน

 
*รวมเงินลงทุนระยะสั้น 

1Q60/ 1Q60/ 

1Q59 4Q59

เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

รายได้จากการขาย 31,427 100% 31,210 100% 33,597 100% 0.7% -6.5%

ต้นทนุขาย (27,097) -86.2% (26,213) -84.0% (29,032) -86.4% 3.4% -6.7%

ก าไรขัน้ต้น 4,330 13.8% 4,996 16.0% 4,565 13.6% -13.3% -5.2%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบริหาร (3,448) -11.0% (3,394) -10.9% (3,295) -9.8% 1.6% 4.6%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลียน 590 1.9% 264 0.8% (181) -0.5% 123.2% -424.9%

รายได้อื่น* 750 2.4% 378 1.2% 229 0.7% 98.2% 227.6%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี

เงินได้นิติบุคคล
2,221 7.1% 2,244 7.2% 1,317 3.9% -1.0% 68.6%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน (498) -1.6% (372) -1.2% (445) -1.3% 33.8% 11.9%

ก าไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล 1,723 5.5% 1,872 6.0% 872 2.6% -8.0% 97.5%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (199) -0.6% (350) -1.1% 278 0.8% -43.1% -171.5%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานทีย่กเลิก 36 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%

ก าไรสุทธิ 1,524 4.8% 1,523 4.9% 1,151 3.4% 0.1% 32.5%

การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั 1,469 4.7% 1,231 3.9% 902 2.7% 19.3% 62.8%

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีไ่ม่มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย
055 0.2% 292 0.9% 249 0.7% -81.0% -77.7%

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 0.31 0.26 0.19 20.2% 61.4%

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.31 0.26 0.19 20.2% 61.4%

อัตราแลกเปล่ียน

บาท/เหรียญสหรัฐ 35.11 35.90 35.39 -2.2% -0.8%

ก าไรปกติจากการด าเนินงาน 1,106 3.5% 1,082 3.5% 1,423 4.2% 2.2% -22.3%

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) 1Q60
% ต่อ

ยอดขาย
1Q59**

% ต่อ

ยอดขาย
4Q59**

% 

ยอดขาย
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งบกระแสเงินสด  

  

(หนว่ย: ล้านบาท) 2559 2558 เปล่ียนแปลง

ก าไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,759 1,725 034

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนินงาน 679 702 (23)

ปรับปรุงรายการอื่น (384) 447 (830)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (95) 2,491 (2,586)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,959 5,364 (3,406)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,695 5,168 (3,473)

เงินสดใช้ไปในกจิกรรมการลงทนุ (892) (2,150) 1,258

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (1,531) (5,354) 3,823

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (728) (2,337) 1,608

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันต้นงวด 731 2,590 (1,859)

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (16) 6 (22)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด  ณ วันส้ินงวด (14) 259 (273)

งบจ่ายลงทนุ (1,005) (2,063) 1,059

ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ 786 4,483 (3,697)

งบรวม


