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ไตรมาสที่ 2/2560: การควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด

บรรเทาผลการดาํเนินงานที่ท้าทาย 
รายได้รวม  

ในไตรมาสท่ี 2/2560 ยอดขายเติบโตขึน้ 1.2% จากไตรมาสท่ี 
2/2559 มาอยู่ท่ี 34,818 ล้านบาท  การเตบิโตของยอดขายท่ีอ่อนตวั
เป็นผลจากการชะลอตัวของความต้องการซือ้ ซึ่งเป็นผลจากการ
ปรับราคาขายรวมทัง้การอ่อนค่าของเงินสกุลยุโรป  ยอดขายในรูป
สกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้ 4.0% จากไตรมาสท่ี 2/2559 มาอยู่ท่ี 
1,015 ล้านเหรียญสหรัฐ  ทัง้นีย้อดขายในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 
เติบโต 1.0% มาอยู่ท่ี 66,244 ล้านบาท หรือในรูปสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐเพิ่มขึน้ 3.6% มาอยู่ท่ี 1,910 ล้านเหรียญสหรัฐ   

กําไรขัน้ต้น 

กําไรขัน้ต้นในไตรมาสท่ี 2/2560 อยู่ท่ี 4,669 ล้านบาท ลดลง 14.5% 
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้
ของราคาวัตถุดิบอย่างมีนัยสําคัญจากปีก่อนหน้า (ราคาวัตถุดิบ 
ทูน่าเพิ่มขึน้ 17.3% จากปีก่อนหน้า) อย่างไรก็ตาม ในส่วนธุรกิจ
แซลมอนในยุโรป บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสําหรับผลิตภัณฑ์
แซลมอนและสามารถรายงานกําไรขัน้ต้นท่ีเป็นบวกได้ในระหว่าง
ไตรมาสท่ี 2/2560  ทัง้นีกํ้าไรขัน้ต้นในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ลดลง 
14.0% จากช่วงคร่ึงแรกของปีก่อนหน้า มาอยู่ ท่ี 8,998 ล้านบาท 
เป็นผลหลกัจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

กําไรจากการดาํเนินงาน 

ในไตรมาสท่ี 2/2560 กําไรจากการดําเนินงานอยู่ท่ี 1,627 ล้านบาท 
ลดลง 22% จากไตรมาสท่ี 2/2559 มีสาเหตหุลกัมาจากการอ่อนตวั
ลงของอตัรากําไรขัน้ต้นในระหว่างไตรมาส ทัง้นีก้ารควบคุมต้นทนุ
อย่างเข้มงวดในส่วนของค่าใช้จ่ายสําหรับการขายและบริหาร 
(SG&A) ได้ช่วยชดเชยการลดลงของกําไร  โดย SG&A ในไตรมาสนี ้
ลดลง 9.6% จากไตรมาสท่ี 2/2559 มาอยู่ท่ี 3,042 ล้านบาท และ
อัตราส่วน SG&A ต่อยอดขาย ลดลงมาอยู่ท่ี 8.7% จาก 9.8% ใน
ไตรมาสท่ี 2/2559   ทัง้นีใ้นช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 สดัส่วน SG&A 
ตอ่ยอดขายอยู่ท่ี 9.8% ตํ่ากวา่เป้าหมายของบริษัทฯ ท่ี 10% 

กําไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 2/2560 กําไรสุทธิอยู่ท่ี 1,411 ล้านบาท ลดลง 7.6% 
จากไตรมาสท่ี 2/2559 เป็นผลจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
และต้นทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตาม การลดลงของกําไร
สุทธิถูกบรรเทาจากการควบคุมต้นทุน รวมทัง้การเพ่ิมขึน้ของส่วน
แบ่งรายได้จากการลงทุนใน Red Lobster บริษัท Avanti Feeds 
รวมถงึการจ่ายภาษีลดลง  ทัง้นีกํ้าไรสทุธิในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 
เตบิโต 4.4% จากช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 มาอยู่ท่ี 2,880 ล้านบาท 

สัดส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

จากการดําเนินงานท่ีมีกําไร การบริหารจดัการสินทรัพย์หมนุเวียนท่ี
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้การจ่ายคืนหนี ้ส่งผลให้สัดส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงมาอยู่ท่ี 1.33 เท่า จาก 
1.37 เท่า ณ สิน้ปี 2560 และยังคงตํ่ากว่าระดับข้อกําหนดทาง
การเงินของบริษัทฯ (bond covenant) ท่ีระดบั 2.0 เทา่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 
(Bloomberg/ Reuters) 
(TU TB/ TU.BK) 
ราคาหุ้น (04/08/2560)                  19.90 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ   22.70 บาท 
ราคาปิดตํ่าสดุ                                   19.50  บาท                 
จํานวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:    0.25 บาท 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด          95.4 พนั ลบ. 
มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั  
(ย้อนหลงั 6 เดือน)                 223.4 ลบ. 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
(30/06/2560) 
ครอบครัวจนัศิริ                  20.84% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั                   8.97% 
กลุม่มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั             7.29% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์           6.83% 
สาํนกังานประกนัสงัคม                          6.05% 
 
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  

 
*ปรับปรุงตวัเลขจากการแยกธรุกิจท่ีบริษัทฯ ยกเลกิดําเนินการ 

หน่วย: ล้านบาท 2Q60 2Q59* 1Q60
ยอดขาย 34,818    34,401    31,427    

กําไรขั�นต้น 4,669      5,463      4,330      

EBITDA 2,874      3,259      2,899      

กําไรสุทธิ 1,411      1,527      1,469      

กําไรต่อหุ้น  (บาท) 0.29         0.32         0.31         
อัตราส่วนกําไรขั�นต้น  (%)        13.41        15.88        13.78 
อัตราส่วนกําไรสุทธิ  (%) 4.05         4.44         4.67         
สัดส่วนหนี�สินที�มีภาระ
ดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (x)

1.33         0.74         1.34         

อัตราผลตอบแทนต่อ
เงินทุน (%)

8.05         13.37      9.26         

หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อ
EBITDA (x)

5.70         2.95         5.59         

ภาพรวมของธุรกิจ 
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บทวิเคราะห์งบการเงนิ 

 
*รายไดอ่ื้นรวมสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  
**ปรับปรุงตวัเลขจากการแยกธรุกิจทีบ่ริษทัฯ ยกเลิกดําเนินการ 

 
ในไตรมาสท่ี 2/2560 การดําเนินธุรกิจในภาพรวมยังคงถูก 
ท้าทาย โดยเฉพาะจากการเพ่ิมขึน้ของราคาวัตถุดิบอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทัง้การแข็งค่าของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินหลัก
หลายสกลุ แตอ่ยา่งไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทฯ สามารถควบคมุ
ต้นทนุได้อยา่งเข้มงวด สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ตอ่ยอดขายลดลงมาอยูท่ี่ระดบัตํ่ากวา่เป้าหมายท่ี 10%  

ยอดขาย 

ยอดขายรูปสกุลเงินบาทในไตรมาสท่ี 2/2560 ทรงตวั (+1.2% 
จากไตรมาสท่ี 2/2559) อยูท่ี่ 34,818 ล้านบาท แม้วา่จะประสบ
กับการลดลงของปริมาณการขายและการแข็งคา่ของสกุลเงิน
บาทเทียบกับ GBP และ USD  สําหรับยอดขายในรูปสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้ 4.1% จากไตรมาสท่ี 2/2559 มาอยู่ท่ี 
1,015 ล้านเหรียญสหรัฐ  ทัง้นี ้หากเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2560 
ยอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ี 10.8% โดยมีสาเหตหุลกัจาก
ปัจจัยฤดูกาล รวมทัง้การเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพของ
คา่เงินในระหวา่งไตรมาส สาํหรับยอดขายในรูปสกลุเงินเหรียญ
สหรัฐเติบโตแข็งแกร่งท่ี 13.4% จากไตรมาสท่ี 1/2560    

 

กาํไรขัน้ต้น 

กําไรขัน้ต้นในไตรมาสท่ี 2/2560 อยู่ท่ี 4,669 ล้านบาท ลดลง 
14.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2559 มีสาเหตหุลกัจากความ
ท้าทายในธุรกิจทูน่ารวมทัง้การแข็งค่าขึน้ของเงินสกุลบาทต่อ
เงินสกลุ GBP EUR และ USD  อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถ
บริหารการเพ่ิมขึน้ของราคาแซลมอนและกุ้ งและปรับราคาขาย
ได้ทนัเวลาและมีประสิทธิภาพดีกว่า  หากเทียบกับไตรมาสท่ี 
1/2560 กําไรขัน้ต้นในไตรมาสท่ี 2/2560 ปรับตวัดีขึน้ 7.8% มี
สาเหตหุลกัจากกําไรขัน้ต้นของธุรกิจทนู่าและกุ้ งท่ีปรับตวัดีขึน้ 
สาํหรับอตัราการทํากําไรในไตรมาสท่ี 2/2560 อตัรากําไรขัน้ต้น
อยูท่ี่ 13.4% เทียบกบั 15.9% ในไตรมาสท่ี 2/2559 และ 13.8% 
ในไตรมาสท่ี 1/2560 

กําไรขัน้ต้นในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 อยู่ท่ี 8,998 ล้านบาท 
(ลดลง 14.0% จากช่วงคร่ึงแรกของปี 2559) สาเหตหุลกัมาจาก
ความท้าทายในส่วนของธุรกิจทูน่า ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เพ่ิมขึน้ของราคาวตัถดุิบ  แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแซลมอนรวม
ควนัแช่เย็นในยโุรปยงัสามารถรายงานกําไรขัน้ต้นท่ีเป็นบวกได้
เป็นเวลาสามไตรมาสตอ่เน่ือง  ทัง้นีอ้ตัรากําไรขัน้ต้นในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2560 อยู่ท่ี 13.6% เทียบกับ 15.9% ในคร่ึงแรกของ
ปี 2559  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสท่ี 2/2560 ลดลง
อย่างมีนัยสําคัญ มาอยู่ท่ี 3,042 ล้านบาท โดยลดลง 9.6% 
จากไตรมาสท่ี 2/2559 และลดลง 11.8% จากไตรมาสท่ี 
1/2560  การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการนําการควบคุม
ต้นทนุและความคิดริเร่ิมในการควบคมุต้นทนุอย่างเข้มงวดมา
ใช้ในกลุม่บริษัทฯ  ทัง้นีก้ารลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เป็นผลหลกัมาจากการประหยดัต้นทนุ การลดลงของคา่ใช้จ่าย
ในการบริหาร ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร รวมทัง้ค่าใช้จ่ายใน
การสง่เสริมการขาย  สดัสว่นการขายและบริหารตอ่ยอดขายใน
ไตรมาสท่ี 2/2560 อยู่ท่ี 8.7% เทียบกับ 9.8% ในไตรมาสท่ี 
2/2559 และ 11.0% ในไตรมาสท่ี 1/2560  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 
ลดลง 4% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า มาอยู่ท่ี 6,491 ล้าน
บาท โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการนํานโยบายและความคิดริเร่ิม
ในการควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัดและรอบคอบมาใช้ใน
ระหว่างไตรมาส  ส่งผลให้สัดส่วนการขายและบริหารต่อ
ยอดขายลดลงมาอยู่ท่ี 9.8% ลดลงจาก 10.3% จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อนหน้า 

ยอดขาย 34,818 34,401 1.2% 31,427 10.8%
ต้นทุนขาย (30,149) (28,938) 4.2% (27,097) 11.3%
กําไรขั�นต้น 4,669 5,463 -14.5% 4,330 7.8%
ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร

(3,042) (3,366) -9.6% (3,448) -11.8%

กําไร (ขาดทุน) 
จากอัตรา
แลกเปลี�ยน

40 32 25.5% 590 -93.2%

รายได้อื�น* 530 411 29.0% 750 -29.4%

กําไรก่อนหัก
ภาษีเงินได้และ
ดอกเบี�ยจ่าย

2,196 2,540 -13.5% 2,221 -1.1%

ต้นทุนการเงิน (563) (303) 85.8% (498) 13.2%
กําไรก่อนหัก
ภาษีเงินได้

1,633 2,236 -27.0% 1,723 -5.2%

ภาษีเงินได้ (22) (493) -95.5% (199) -88.9%
กําไรสุทธิ 1,411 1,527 -7.6% 1,469 -3.9%
กําไต่อหุ้น 0.29 0.32      -9.4% 0.31 -6%
อัตราแลกเปลี�ยน
 USD/THB 34.30 35.29 -2.8% 35.11 -2.3%

อัตรากําไรขั�นต้น 13.4% 15.9% 13.8%

สัดส่วน SG&A 
ต่อยอดขาย

8.7% 9.8% 11.0%

อัตรากําไรสุทธิ 4.1% 4.4% 4.7%

หน่วย: ล้านบาท 2Q60 2Q59** YoY 1Q60 QoQ
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กาํไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในไตรมาส ท่ี  2/2560 บริ ษัทฯ  รายงานกํา ไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นท่ี 40 ล้านบาท เป็นผลจากการเคลือ่นไหวของอตัรา
แลกเปลี่ยนในทิศทางท่ีดี  เทียบกบักําไรจากอตัราและเปลี่ยน
จํานวน 32 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 2/2559 และกําไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญท่ี 590 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 
1/2560 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 บริษัทฯ รายงานกําไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 630 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินตามมูลค่าทางการตลาด 
(mark-to-market) ในไตรมาสท่ี 1/2560 จํานวน 476 ล้านบาท 
เทียบกับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 296 ล้านบาท 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559   

รายได้อื่น (รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม) 

รายได้อ่ืนในไตรมาสท่ี 2/2560 เพ่ิมขึน้ 29% จากไตรมาสท่ี 
2/2559 มาอยู่ท่ี 530 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการได้รับ
ส่วนแบ่งอย่างมีนัยสําคัญจากการลงทุนในบริษัทร่วมใน
ประเทศอินเดียรวมทัง้มีรายได้จากดอกเบีย้จากการลงทุนใน
บริษัท Red Lobster  

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 รายได้อ่ืนเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสําคญัท่ี 
62.2% จากช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 มาอยู่ท่ี 1,280 ล้านบาท 
เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า (สว่นมากมาจากการลงทนุในบริษัท
ร่วม) และรายได้อ่ืน (จากดอกเบีย้รับจากการลงทุนในบริษัท 
Red Lobster ในส่วนของหน่วยลงทุนบุริมสิทธ์ิท่ีแปลงสภาพ
ได้)    

ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสท่ี 2/2560 เพ่ิมขึน้ 85.8% จาก 
ไตรมาสท่ี 2/2559 มาอยู่ท่ี 563 ล้านบาท (จาก 303 ล้านบาท)  
มีสาเหตหุลกัมาจากความต้องการเงินทนุจากการออกหุ้นกู้และ
การก่อหนีเ้ พ่ือใช้รองรับการลงทุนในส่วนของบริษัท Red 
Lobster ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนตัง้แต่เดือนตุลาคม ปี 2559  
หากเทียบกับไตรมาสท่ี 1/2560 ต้นทุนทางการเงินเพ่ิมขึน้ 
13.2% จาก 498 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากความต้องการ
ใช้เงินทนุท่ีเพ่ิมขึน้ในระหว่างไตรมาส รวมทัง้การเพ่ิมขึน้ของ
ต้นทนุทางการเงินท่ีแท้จริง  ทัง้นีต้้นทนุทางการเงินในไตรมาสท่ี 
2/2560 อยู่ ท่ี 3.46% เทียบกับ 3.30% ในไตรมาสท่ี 2/2559 
และ 3.04% ในไตรมาสท่ี 1/2560   

ต้นทุนทางการเงินในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 อยู่ ท่ี  1,061  
ล้านบาท เพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคญัท่ี 57.2% จากช่วงคร่ึงแรก
ของปี 2559 ท่ีมีต้นทนุทางการเงินอยู่ท่ี 675 ล้านบาท โดยการ
เพ่ิมขึน้นีม้ีสาเหตหุลกัมาจากการก่อหนีเ้พ่ิมเพ่ือลงทนุในบริษัท 
Red Lobster ท่ีมีมูลค่า 575 ล้านเหรียญสหรัฐ  สําหรับหนีส้ิน
ท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2/2560 อยู่ท่ี 65,477 ล้าน
บาท เทียบกบั 38,471 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2/2559 และ 
64,854 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสท่ี 1/2560  นอกจากนี ้ต้นทุน
ทางการเงินท่ีแท้จริงสําหรับช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 อยู่ท่ี 
3.23% ลดลงเลก็น้อยจาก 3.48% ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้ในไตรมาสท่ี 2/2560 อยู่ท่ี 22 ล้านบาท ลดลงอยา่ง
มีนยัสาํคญัท่ี 95.5% จากไตรมาสท่ี 2/2559 สาเหตหุลกัมาจาก
การเครดิตภาษีของธุรกิจ Red Lobster  สาํหรับอตัราภาษีสทุธิ
ในไตรมาสท่ี 2/2560 อยูท่ี่ 1.3% เทียบกบั 22.1% ในไตรมาสท่ี 
2/2559 และ 11.6% ในไตรมาสท่ี 1/2560  

ภาษีเงินได้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ลดลงอย่างมีนยัสําคญั 
73.8% มาอยู่ท่ี 221 ล้านบาท  การลดลงนีม้ีสาเหตุมาจาก 
ภาษีเงินในไตรมาสท่ี 2/2560 และไตรมาสท่ี 1/2560 อยู่ใน
ระดับตํ่ากว่าปกติ  ทัง้นีอ้ัตราภาษีสุทธิในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2560 อยูท่ี่ 6.6% ลดลงจาก 20.5% ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 

กาํไรสุทธิ 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ในไตรมาส
ท่ี 2/2560 ลดลง 7.6% จากไตรมาสท่ี 2/2559 มาอยู่ท่ี 1,411 
ล้านบาท (จาก 1,527 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 2/2559) สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของการทํากําไรและการเพ่ิมขึน้ของ
ต้นทุนทางการเงินอย่างมีนยัสําคญั  อย่างไรก็ตาม การลดลง
อยา่งมีนยัสาํคญัของภาษีเงินได้ การลดลงของคา่ใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารหลงัจากมีการนํานโยบายการควบคมุคา่ใช้จ่าย
มาใช้อย่างเข้มงวด รวมทัง้การเพ่ิมขึน้ของรายได้อ่ืน ช่วย
สนบัสนนุกําไรสทุธิระหวา่งไตรมาส  สง่ผลให้อตัรากําไรสทุธิใน
ไตรมาสท่ี 2/2560 อยู่ท่ี 4.1% เทียบกับ 4.4% ในไตรมาสท่ี 
2/2559 และ 4.7% ในไตรมาสท่ี 1/2560  

กําไรสุทธิในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 อยู่ท่ี 2,880 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 4.4% จาก 2,758 ล้านบาท ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559  
การเพ่ิมขึน้ของกําไรสุทธิมีปัจจัยหลกัมาจากการเติบโตของ
ยอดขาย การลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัของภาษีเงินได้ การเพ่ิมขึน้
ของรายได้อ่ืนจากการลงทุนในบริษัท Red Lobster กําไรจาก
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อตัราแลกเปลี่ยนและการลดลงของค่าใช้จ่าย SG&A อย่างมี
นยัสาํคญั 

บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ  
อยู่ท่ี 144,886 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1.8% จาก 142,365 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2559  เป็นผลหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของมลูค่าสินค้า
คงเหลือสุทธิและลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความ
ต้องการเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพ่ิมขึน้จากการเติบโตของยอดขาย
จากปัจจยัด้านฤดกูาล  แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 2/2560 
จํานวนวนัของเงินทนุหมนุเวียนดีขึน้มาอยู่ท่ี 111 วนั จาก 114 
วนั ณ สิน้ปี 2559 

สินค้าคงคลงัสุทธิเพ่ิมขึน้ 2.0% หรือ 792 ล้านบาท จากการ
ควบคมุสนิค้าคงคลงัอยา่งมีประสทิธิภาพ แม้วา่ราคาเฉลีย่ปลา
ทนูา่สายพนัธุ์สคิปแจ็ค ณ เดือนมิถนุายนจะอยูท่ี่ 1,900 เหรียญ
สหรัฐตอ่ตนั ซึง่เป็นระดบัท่ีสงูท่ีสดุในรอบ 48 เดือน   

ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีก้ารค้าอ่ืนๆเพ่ิมขึน้ 10.1% จากสิน้ปี 
2559 เป็นผลจากปัจจัยด้านฤดูกาลท่ียอดขายโดยรวมจะ
เติบโตขึน้ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมเพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 83,612 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 1.6% จากปีก่อนหน้า ท่ีอยู่ท่ี 82,287 ล้านบาท การ
เพ่ิมขึน้เล็กน้อยเป็นผลหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุใน
สว่นธุรกิจปัจจบุนั 

หนีส้ินหมุนเวียนรวมลดลง 40.5% จากสิน้ปี 2559 มาอยู่ท่ี 
35,250 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการทํารีไฟแนนซ์ของ
เงินกู้ ระยะสัน้ (bridge loan) สําหรับการลงทุนในบริษัท Red 
Lobster ให้เป็นเงินกู้ ระยะยาว ทัง้ท่ีเป็นหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมจาก
ธนาคาร  ในขณะเดียวกนัมลูค่าเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 14% มา
อยูท่ี่ 19,894 ล้านบาท เป็นผลจากราคาวตัถดุิบท่ีเพ่ิมขึน้  

หนีส้ินรวม เพ่ิมขึน้เล็กน้อย 1.4% หรือจํานวน 1,357 ล้านบาท 
มาอยู่ท่ี 96,286 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2/2560 เป็นผลจาก
การแปลงหนีส้ินระยะสัน้เป็นหนีส้ินระยะยาวจากการทํา 
รีไฟแนนซ์ สง่ผลให้หนีส้นิโดยรวมทรงตวั 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดเพ่ิมขึน้ 2.5% จาก ณ สิน้ปี 2559 
มาอยู่ท่ี 48,600 ล้านบาท เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ มีกําไรจาก
การดําเนินงาน  

 

บทวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

ไตรมาสท่ี 2/2560 เงินสดรับจากการดําเนินงานอยู่ท่ี 4,275 
ล้านบาท แม้ว่าจะมีความท้าทายในด้านการดําเนินงาน แต่
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานยงัคงเป็นบวก มีสาเหตหุลกั
จากผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรในระหว่างปี (EBITDA จํานวน 
5,773 ล้านบาท)  ทัง้นีก้ารเพ่ิมขึน้ของราคาปลาทูน่าและ
ปลาแซลมอนอย่างรวดเร็วยังคงเป็นปัจจัยท้าทายของการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึน้เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของราคา
วตัถุดิบและรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากปัจจยัด้านฤดกูาล จํานวนวนั
ของเงินทุนหมุนเวียนอยู่ท่ี 111 วนั เทียบกับ 114 วนั ณ สิน้ปี 
2559   

เงินสดสทุธิท่ีใช้ในกิจกรรมการลงทนุอยูท่ี่ 1,839 ล้านบาท เป็น
ผลหลกัจากการการลงทุนปกติท่ีเกิดขึน้ระหว่างช่วงแรกของปี 
2560 

บริษัทฯ บนัทึกเงินสดรับสทุธิสําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 
2,702 ล้านบาท ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 มีสาเหตุหลกัมา
จากการจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,479 ล้านบาท ในเดือน
เมษายน 2560 

จํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมการขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง
สุทธิ  เท่ากับ  366 ล้านบาท ส่งผลให้เ งินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวดอยู่ท่ี 610 ล้านบาท เมื่อรวม
ผลกระทบจากเงินเบิกเกินบญัชี 

อัตราส่วนทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง:  

 

2Q60 2Q59 1Q60

จํานวนวันลูกหนี�การค้า 38 40 41

จํานวนวันสินค้าคงคลัง 119 106 131

อัตราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.74 1.51 1.85

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน  (%) 8.1% 13.4% 9.3%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 12.8% 13.8% 13.5%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ทั�งหมด (%)

6.2% 9.1% 6.3%

หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (x)

1.33 0.74 1.34

หนี�ที�มีภาระดอกเบี�ยต่อ EBITDA (x) 5.70 2.95 5.59

อัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี�ย  (x)

3.90 8.38 4.46

มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 9.35 9.24 9.16
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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 

ในไตรมาสท่ี 2/2560 จํานวนวันลูกหนีก้ารค้าสุทธิลดลง
เล็กน้อยมาอยู่ท่ี 38 วนั เป็นผลจากอตัราการหมนุเวียนลกูหนี ้
การค้าท่ีดีขึน้ เทียบกบั 40 วนั ในไตรมาสท่ี 2/2559 และ 41 วนั 
ในไตรมาสท่ี 1/2560  

จํานวนวนัสินค้าคงเหลือสทุธิ ณ ไตรมาสท่ี 2/2560 เพ่ิมขึน้มา
อยูท่ี่ 119 วนั (เทียบกบั 106 วนั ในไตรมาสท่ี 2/2559) มีสาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงของอตัราการหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื ซึง่
เป็นผลจากมลูค่าของสินค้าคงเหลือสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้รวมทัง้ราคา
วตัถดุิบท่ีปรับตวัสงูขึน้ หากเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2560 จํานวน
วนัสินค้าคงเหลือลดลงจาก 131 วนั มีสาเหตหุลกัมาจากอตัรา
การหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอืท่ีดีขึน้จากปัจจยัด้านฤดกูาล 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ในไตรมาสท่ี 2/2560 ดีขึน้มาอยู่ท่ี 
1.74 เท่า เทียบกับ 1.51 เท่า ในไตรมาสท่ี 2/2559 มีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมุนเวียน (โดยเฉพาะ
สนิค้าคงเหลอื) และการลดลงของหนีส้นิหมนุเวียน (โดยเฉพาะ
เงินกู้ ยืมระยะสัน้และสัดส่วนหนีส้ินระยะยาวท่ีครบกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี) หากเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2560  อตัราสว่น
เงินทนุหมนุเวียนลดลงเลก็น้อยจาก 1.85 เทา่ เป็นผลจากความ
ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึน้ (จากเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน) เพ่ือรองรับการเติบโต
ของยอดขายในระหวา่งไตรมาส 

อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ (ROCE) ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2/2560 
ลดลงมาอยู่ท่ี 8.1% จาก 13.4% ในไตรมาสท่ี 2/2559 สาเหตุ
หลกัมาจากความสามารถในการทํากําไรท่ีออ่นตวัลงและความ
ต้องการเงินทนุท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรับการลงทนุใน Red Lobster  
โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมเข้าลงทุนตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4/2559  ทัง้นี  ้

ROCE ลดลงเลก็น้อยจาก 9.3% ในไตรมาสท่ี 1/2560 มีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของความต้องการใช้เงินทุนในระหว่าง
ไตรมาส  สําหรับการใช้เงินทุนเฉลี่ย ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2/2560 
อยูท่ี่ 109,133 ล้านบาท เทียบกบั 76,000 ล้านบาท ในไตรมาส
ท่ี 2/2559 และ 95,877 ในไตรมาสท่ี 1/2560  

สัดส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ   
ไตรมาสท่ี 2/2560 อยู่ท่ี 1.33 เท่า เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญัจาก 
0.74 เทา่ ในไตรมาสท่ี 2/2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการก่อ
หนีเ้พ่ือใช้ลงทุนใน Red Lobster และกิจกรรมการลงทุนอ่ืนๆ  
อย่างไรก็ตามอตัราสว่นนีย้งัคงตํ่ากว่าข้อกําหนดทางการเงินท่ี 
2 เท่าอยู่มาก  หากเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2560 สดัสว่นหนีส้ินท่ี
มีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นทรงตวั 

สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่กําไรจากการดําเนินงานกอ่น
หกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จําหน่าย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2/2560 เพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 
5.70 เท่า จาก 2.95 เท่า ในไตรมาสท่ี 2/2559 เน่ืองมาจากการ
เพ่ิมขึน้ของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เพ่ือใช้รองรับกิจกรรมการ
ลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้  ทัง้นีห้ากเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2560 อตัราสว่น
นีท้รงตวั 

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาสท่ี 
2/2560 อ ยู่ ท่ี  3.90 เ ท่ า  ลด ลง อ ย่ า งม าก จาก  8.38 เ ท่ า  
ในไตรมาสท่ี 2/2559 และ 4.46 เท่า ในไตรมาสท่ี 1/2560 
สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสําคญั
จากการก่อหนีเ้พ่ิมขึน้เพ่ือรองรับกิจกรรมการลงทนุของบริษัทฯ  

หนีส้นิเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จาํแนกตามสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2560 หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย อยู่ท่ี 
65,477 ล้านบาท  โดยหนีส้ินสว่นใหญ่เป็นสกุลเงินบาท โดยมี
สดัสว่นอยู่ท่ี 98% หนีส้ินสกุลยโูรอยู่ท่ี 1% และหนีส้ินสกุลเงิน

บาท

98%

เหรียญสหรัฐ

1%

ยูโร

1%

ธันวาคม 2559

บาท

98%

เหรียญสหรัฐ

1%

ยูโร

1%

มิถุนายน 2560
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เหรียญสหรัฐอยู่ท่ี 1% สดัสว่นหนีส้ินจําแนกตามสกุลคงท่ีเมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลาก่อนหน้า 

ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 

รายได้รวม: 

 
 
 
 
 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  
ราคาปลาทนู่าที่อยู่ในระดับสูงกดดันการเติบโตของ
ยอดขาย   
 

 2/2559 1/2560 2/2560 1H59 1H60 

มูลค่า  16,846 14,069 16,371 31,764 30,440 

แบรนด์ 58.6% 58.9% 59.1% 60.3% 59.0% 

รับจ้าง
ผลิต 

38.1% 41.1% 40.9% 39.7% 40.1% 

ปริมาณ

ขาย 
101,582 87,643 95,773 194,468 183,415 

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

ในช่วงไตรมาสท่ี 2/2560 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปอยู่ ท่ี 16,371 ล้านบาท ลดลง  2.8% จากไตรมาสท่ี 
2/2559 ขณะท่ีราคาขายเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 3.1% สะท้อนต้นทุนท่ี
เพ่ิมขึน้จากการปรับตวัของราคาทนู่าท่ีสงูขึน้ ทัง้นีป้ริมาณการ
ขายยงัคงถกูกดดนั 

อัตรากําไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปในไตรมาสท่ี 
2/2560 อยู่ท่ี 14.9% ลดลง 464 เบซิสพ้อยท์ จากไตรมาสท่ี 
2/2559 มีสาเหตุมาจากราคาวตัถุดิบท่ีอยู่ในระดบัสงูระหว่าง
ไตรมาส 

ราคาทนู่าท่ีปรับเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง โดยทําสถิติราคาสงูสดุในช่วง 
48 เดือน ณ เดือนมิถนุายน 2560 อยู่ท่ี 1,900 เหรียญสหรัฐตอ่
ตนั ได้สง่ผลกดดนัตอ่อตัรากําไรขัน้ต้นของทัง้ธุรกิจแบรนด์และ
รับจ้างผลติ 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เยน็และธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง2: 
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

 2/2559 1/2560 2/2560 1H59 1H60 

มูลค่า 13,152 12,914 13,944 31,764 30,440 

แบรนด์ 31.9% 36.6% 35.6% 32.6% 36.1% 

รบัจ้าง

ผลิต 
68.1% 63.4% 64.4% 67.4% 63.9% 

ปริมาณ

ขาย 
57,635 54,015 62,257 194,468 183,415 

หมายเหต ุมูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
ในไตรมาสท่ี 2/2560 ยอดขายของกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง อยู่ท่ี 13,944 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 6.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2559  การเติบโต
ของยอดขายมีสาเหตหุลกัมาจาก 

• การปรับราคาขายเพ่ือสะท้อนราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสงูขึน้ 
อย่างเช่น ราคาขายเฉลี่ยของธุรกิจผลิตแซลมอนรมควนัแช่
เย็นเพ่ิมขึน้ 14% จากไตรมาสท่ี 2/2559 ขณะท่ีปริมาณการ
ขายลดลง 

• การเติบโตของยอดขายของธุรกิจกุ้ งมาจากปริมาณการขาย
ท่ีเพ่ิมขึน้ 

อัตรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจแซลมอนในยุโรปในไตรมาสท่ี 
2/2560 ยงัคงเป็นบวก รวมทัง้มาร์จิน้ของธุรกิจกุ้ งยงัคงทรงตวั  
ส่งผลให้อัตราการทํากําไรในภาพรวมสําหรับกลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ิมขึน้ 132 เบซิสพ้อยท์ จากไตรมาสท่ี 2/2559 มาอยูท่ี่ 9.6%      

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภณัฑ์มูลค่าเพิ่ม และ

อื่นๆ3: 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสัตว์เลีย้งมีผลการดาํเนินงานที่ด ี

 2/2559 1/2560 2/2560 1H59 1H60 

มูลค่า 4,404 4,444 4,502 8,470 8,946 

แบรนด์ 1.7% 6.6% 11.5% 2.1% 9.1% 

รบัจ้าง

ผลิต 
98.3% 93.4% 88.5% 97.9% 90.9% 

ปริมาณ

ขาย 
36,459 35,900 36,884 69,204 72,784 

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

49% 45% 47%

38% 41% 40%

13% 14% 13%

2Q59 1Q60 2Q60

48% 46%

39% 41%

13% 14%

1H59 1H60

หนว่ย: ล้านบาท 

 ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู  ธุรกิจผลติภณัฑ์ อาหารแช่แขง็ 

และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

34,401 31,427 34,818 

65,611 66,244 

+1.2% YoY, +10.8% QoQ +1.0% YoY 
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ในไตรมาสท่ี 2/2560 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ 
ผลติภณัฑ์มลูคา่เพ่ิม และ อ่ืนๆ อยูท่ี่ 4,502 ล้านบาท เติบโตขึน้ 
2.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2559  และเติบโต 1.3% เทียบ
กับไตรมาสท่ี 1/2560 มีสาเหตุหลักจากการเติบโตอย่าง
ตอ่เน่ืองของธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้ง 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาทูน่าจะยังคงปรับตัวเพ่ิมขึน้ ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์อาหารสตัว์ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม และอ่ืนๆ ยังคง
รายงานอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีแข็งแกร่งท่ี 20%  

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  

 

สาํหรับช่วงแรกของปี 2560 สดัสว่นรายได้ของธุรกิจแบรนด์เพ่ิม
ขึน้มาอยู่ท่ี 43% (เพ่ิมขึน้จาก 41% ในปี 2559) ส่งผลให้ธุรกิจ
รับจ้างผลิตมีสดัส่วน 57% ของยอดขายในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2560 

สําหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 
เพ่ิมขึน้ 3.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกั
มาจากสถานะทางการตลาดของแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งทัง้ในตลาด
ยโุรปและสหรัฐอเมริกา 

ทัง้นี ้ยอดขายในเชิงมลูค่าของธุรกิจรับจ้างผลิตในไตรมาสทรง
ตัว เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2559 ส่งผลให้สดัส่วนยอดขาย
ของธุรกิจรับจ้างผลติลดลง หากเทียบกบัปี 2559 

ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภมิูภาค: 

 

 2557 2558 2559 1H60 
ยอดขายรวม 121,402 125,183 134,375 66,248 

อเมริกา 44.0% 42.2% 39.4% 38.2% 
ยุโรป 28.9% 29.4% 32.5% 32.8% 
ญ่ีปุ่น 7.4% 6.3% 6.4% 6.4% 
ไทย 6.9% 8.0% 8.3% 8.1% 

ประเทศ
อ่ืนๆ 12.8% 14.1% 13.4% 14.5% 

หมายเหต:ุ ประเทศอืน่ๆ รวมถึงประเทศอืน่ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอืน่ๆ  

สําหรับช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 สดัสว่นยอดขายในตลาดหลกั
ทรงตัวเมื่อเทียบกับสัดส่วนยอดขายของแต่ละประเทศในปี 
2559  อย่างไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงสําคญัเกิดขึน้ท่ีตลาดอ่ืน
จากการท่ีบริษัทฯ เน้นการเติบโตของตลาดเกิดใหม่และการ
ขยายตลาดไปยงัตลาดใหม ่

สดัสว่นยอดขายจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ท่ี 38% จากทวีป
ยโุรปท่ี 33% ญ่ีปุ่ น 6.4% และประเทศไทยท่ี 6.4% โดยสดัสว่น
สว่นมากคงท่ีจากปี 2559 

ปัจจัยหลกัที่กระทบการดาํเนินงาน:  

ราคาวัตถุดบิยงัคงปรับตัวเพิ่มขึน้จากความท้าทายด้าน

อุปทาน 

ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   

(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 

ในเดือนกรกฏาคม 2560 ราคาปลาทูน่าอยู่ท่ี 1,950 เหรียญ

สหรัฐต่อตนั ขณะท่ีในไตรมาสท่ี 2/2560 ราคาปลาทูน่าเฉลี่ย

อยู่ท่ี 1,763 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพ่ิมขึน้ 17.3% เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสท่ี 2/2559 และเพ่ิมขึน้ 8.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 

1/2560   

59% 59% 59%
57%

41% 41% 41%

43%
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ราคาวัตถุดบิกุ้งขาว  

(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 
ในเดือนกรกฏาคม 2560 ราคากุ้งขาวอยูท่ี่ 177 บาทตอ่กิโลกรัม 

สําหรับในไตรมาสท่ี 2/2560 ราคากุ้ งขาวเฉลี่ยอยู่ท่ี 169 บาท

ต่อกิโลกรัม เพ่ิมขึน้ 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2559 แต่

ลดลง 20.6% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2560  

ราคาวัตถุดบิปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 

 

ในเดือนกรกฏาคม 2560 ราคาปลาแซลมอนอยูท่ี่ 64 NOK ตอ่

กิโลกรัม สาํหรับในไตรมาสท่ี 2/2560 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่

อยูท่ี่ 69 NOK ตอ่กิโลกรัม เพ่ิมขึน้ 6.6% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 

2/2559 และเพ่ิมขึน้ 2.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2560  

อัตราแลกเปลี่ยน 

เงนิสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงนิบาท 

  

ในเดือนกรกฏาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐต่อสกุลเงินบาท อยู่ท่ี 33.75 สําหรับไตรมาสท่ี 2/2560 

อตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรียญสหรัฐตอ่สกุลเงินบาทเฉลีย่อยู่

ท่ี 34.30 แข็งคา่ขึน้ 2.8% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2559 และ

แข็งคา่ขึน้ 2.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2560  

เงนิสกุลยโูรต่อสกุลเงนิบาท

 

ในเดือนกรกฏาคม 2560 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูรต่อสกุล

เ งินบาท อยู่ ท่ี  38.83  สําหรับในไตรมาสท่ี 2/2560 อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย อยู่ท่ี 37.72  

แข็งคา่ขึน้ 5.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2559 และออ่นคา่ลง 

0.8% เมื่อเทียบกบัไตรมาส ท่ี 1/2560 

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนกรกฏาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์

สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ท่ี 43.86  สําหรับในไตรมาสท่ี 

2/2560 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงิน

บาทเฉลี่ย อยู่ท่ี 43.87 แข็งคา่ขึน้ 13.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ท่ี 2/2559 และออ่นคา่ลง 0.8% เมื่อเทียบกบัไตรมาส ท่ี 1/2560  

พัฒนาการหลกัของบริษัทฯ 

การดาํเนินงาน (Operation) 

• ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจําหนา่ยธุรกิจ
เรือเป็นท่ีเรียบร้อย 

• ในเดือนกรกฏาคม 2560 แบรนด์ Chicken of the Sea ได้
ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับกลุ่ม Alibaba ท่ีจะนํา
สินค้าอาหารทะเลจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปจําหนา่ย
ท่ีประเทศจีนผ่านช่องทางออนไลน์ของ Tmall  ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
คาดว่าการร่วมมือกนัในครัง้นี ้จะช่วยสนบัสนนุให้ Chicken 
of the Sea สามารถสร้างแบรนด์และสถานะทางการตลาด
ในประเทศจีนผ่านช่องทางการจําหน่ายสินค้าอาหารทะเล
ระดับพรีเมี่ยมในส่วนของอาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็ง 
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อย่างเช่น การจําหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้ งมังกรให้แก่ผู้ บริโภค 
ชาวจีน เป็นต้น 

อื่นๆ 

• ในเดือนกรกฏาคม 2560 บริษัท ทริสเรตติง้ จํากัด ได้ยืนยนั
อันดับความน่าเช่ือถือ รวมทัง้หุ้ นกู้ แบบไม่มีประกันของ
บริษัทฯ ท่ีระดบั AA- และมีแนวโน้มคงท่ี 

• ในเดือนกรกฏาคม 2560 บริษัทฯ ยังคงเป็นสมาชิกดัชนี 
FTSE4Good Index (สําหรับกลุ่มตลาดเกิดใหม่) ต่อเน่ือง 
หลังจากการทบทวนดัชนีเมื่อเดือนมิถุนายน 2560  โดย
บริษัทฯ ได้ถูกคดัเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกดชันีนีต้ัง้แต่เดือน
ธันวาคม 2559  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีแนวทางการ
ดํ า เ นิ น ง า น ภา ย ใ ต้ ห ลัก ก า ร ป ฏิบัติ ด้ า น  ESG ( ด้ า น
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล)  อย่าง
แข็งแกร่ง 

อุตสาหกรรม 

• ในเดือนกรกฏาคม 2560 ประเทศไทยยงัคงอยูใ่นกลุม่ “เทียร์ 

2 ท่ีต้องจบัตามอง” หรือ Tier II Watch List ในรายงานฉบบั

ล่าสุดของ  Trafficking in Persons ท่ีออกโดยกระทรวง

ตา่งประเทศสหรัฐอเมริกา   

การจ่ายเงนิปันผล 

• การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงาน

ในช่วงวัน ท่ี 1 มกราคม ถึง  30 มิถุนายน  2560 ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารได้อนมุตัิ ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 อยู่

ท่ี 0.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลคิดเป็น 53.3% 

ของกําไรสทุธิ สาํหรับวนั XD ได้แก่ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 

สว่นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น คือ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 

และกําหนดจ่ายเงินวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 
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งบกาํไรขาดทุน 

 
 

 

 
*รวมสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
**ตวัเลขตามที่ประกาศงบการเงินเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 
 
 
 
 

2Q60/ 2Q60/ 
2Q59 1Q60

เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง
รายได้จากการขาย 34,818 100% 34,401 100% 31,427 100% 1.2% 10.8%
ต้นทุนขาย (30,149) -86.6% (28,938) -84.1% (27,097) -86.2% 4.2% 11.3%
กําไรขั�นต้น 4,669 13.4% 5,463 15.9% 4,330 13.8% -14.5% 7.8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (3,042) -8.7% (3,366) -9.8% (3,448) -11.0% -9.6% -11.8%
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน 40 0.1% 32 0.1% 590 1.9% 25.5% -93.2%
รายได้อื�น* 530 1.5% 411 1.2% 750 2.4% 29.0% -29.4%
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล

2,196 6.3% 2,540 7.4% 2,221 7.1% -13.5% -1.1%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (563) -1.6% (303) -0.9% (498) -1.6% 85.8% 13.2%
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,633 4.7% 2,236 6.5% 1,723 5.5% -27.0% -5.2%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (22) -0.1% (493) -1.4% (199) -0.6% -95.5% -88.9%
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที�ยกเลิก (80) -0.2% (38) -0.1% 36 0.1% 0.0% -324.6%
กําไรสุทธิ 1,611 4.6% 1,743 5.1% 1,524 4.8% -7.6% 5.7%
การแบ่งปันกําไร  (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 1,411 4.1% 1,527 4.4% 1,469 4.7% -7.6% -3.9%
ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

200 0.6% 216 0.6% 55 0.2% -7.6% 261.3%

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.29 0.32 0.31 -9.4% -6.5%
กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.29 0.32 0.31 -9.4% -6.5%
อัตราแลกเปลี�ยน
บาท/เหรียญสหรัฐ 34.30 35.29 35.11 -2.8% -2.3%

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) 2Q60 % ต่อ
ยอดขาย

2Q59** % ต่อ
ยอดขาย

1Q60 % 
ยอดขาย

2559/ 
2558

เปลี�ยนแปลง
รายได้จากการขาย 66,244 100% 65,611 100% 1.0%
ต้นทุนขาย (57,246) -86.4% (55,151) -84.1% 3.8%
กําไรขั�นต้น 8,998 13.6% 10,459 15.9% -14.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (6,491) -9.8% (6,760) -10.3% -4.0%
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน 630 1.0% 296 0.5% 112.7%
รายได้อื�น* 1,280 1.9% 789 1.2% 62.2%
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล

4,417 6.7% 4,784 7.3% -7.7%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,061) -1.6% (675) -1.0% 57.2%
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 3,356 5.1% 4,109 6.3% -18.3%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (221) -0.3% (843) -1.3% -73.8%
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที�ยกเลิก (044) -0.1% 0 0.0% 0.0%
กําไรสุทธิ 3,091 4.7% 3,079 4.7% 0.4%
การแบ่งปันกําไร  (ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 2,880 4.3% 2,758 4.2% 4.4%
ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

211 0.3% 321 0.5% -34.3%

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.60 0.58 3.8%
กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.60 0.58 3.8%
อัตราแลกเปลี�ยน
บาท/เหรียญสหรัฐ 34.68 35.57 -2.5%

1H60 % ต่อยอดขาย 1H59** % ต่อยอดขาย(หน่วย: ล้านบาท)
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งบแสดงสถานะการเงิน 

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

งบกระแสเงนิสด  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด* 610 0.4% 976 0.7% -37.5%
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 18,077 12.5% 16,412 11.5% 10.1%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 40,418 27.9% 39,626 27.8% 2.0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 2,169 1.5% 3,064 2.2% -29.2%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 61,274 42.3% 60,079 42.2% 2.0%
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธ ิ 23,814 16.4% 23,281 16.4% 2.3%
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 30,574 21.1% 29,583 20.8% 3.4%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 29,224 20.2% 29,424 20.7% -0.7%
รวมสินทรัพย์     144,886 100% 142,365 100% 1.8%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 13,452 9.3% 36,983 26.0% -63.6%
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 19,894 13.7% 17,429 12.2% 14.1%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 739 0.5% 765 0.5% -3.3%
ส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี                   -   0.0% 2,500 1.8% -100.0%
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระ  
   ภายในหนึ�งป ี- สุทธิ

93 0.1% 82 0.1% 12.9%

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 1,072 0.7% 1,483 1.0% -27.8%
รวมหนี�สินหมุนเวียน 35,250 24.3% 59,242 41.6% -40.5%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 14,773 10.2% 963 0.7% 1433.5%
หุ้นกู ้- สุทธิ 36,261 25.0% 24,417 17.2% 48.5%
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 160 0.1% 208 0.1% -23.5%
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,843 6.8% 10,099 7.1% -2.5%
รวมหนี�สิน 96,286 66.5% 94,930 66.7% 1.4%
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 3,993 2.8% 4,193 2.9% -4.8%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  48,600 33.5% 47,436 33.3% 2.5%
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 144,886 100% 142,365 100% 1.8%

เปลี�ยนแปลง(หน่วย: ล้านบาท) 1Q60 % ต่อ
สินทรัพย์รวม 2559 % ต่อ

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท) 1H60 1H59 เปลี�ยนแปลง

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,312 3,924 (612)
ปรับปรุงค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่ายจากกําไรจากการดําเนินงาน 1,356 1,421 (65)
ปรับปรุงรายการอื�น 702 656 046
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน (665) 923 (1,588)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,705 6,923 (2,218)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,275 5,987 (1,712)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (1,840) (3,366) 1,526
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,703) (3,673) 971
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง  - สุทธิ (267) (1,052) 785
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันต้นงวด 731 2,590 (1,859)

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 08 (35) 42

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 472 1,504 (1,032)

งบจ่ายลงทุน (2,384) (1,533) (850)
ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ 2,371 4,454 (2,083)

งบรวม


