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3Q17: บันทกึยอดขำยสูงสุดเป็นประวัตกิำรณ์ 

รำยได้รวม  
ในไตรมาสที่ 3/2560 ยอดขายเติบโตขึน้ 0.4% จากไตรมาสที่ 
3/2559 มาอยู่ที่ 35,185 ล้านบาทซึง่เป็นยอดขายตอ่ไตรมาสที่
สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ การเติบโตของยอดขายเป็นผลจากการ
ปรับราคาสนิค้าและปริมาณการขายที่เพิ่มสงูขึน้ โดยที่ยอดขาย
ในรูปสกุลเงินเหรียญในไตรมาสที่ 3/2560 นัน้อยู่ที่ 1,053 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 
ยอดขายในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 เติบโต 0.8% มาอยูท่ี่ 
101,430 ล้านบาท  
ก ำไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3/2560 อยู่ที่ 4,658 ล้านบาท ลดลง 
5.6% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลกัจาก
การเพิ่มขึน้ของราคาวตัถุดิบอย่างมีนยัส าคญัจากปีก่อนหน้า 
(ราคาวตัถุดิบทูน่าเพิ่มขึน้ 40.2% จากปีก่อนหน้า) อย่างไรก็
ตาม ในสว่นธุรกิจแซลมอนในยโุรป บริษัทฯ สามารถปรับราคา
ขายส าหรับผลิตภัณฑ์แซลมอนและสามารถรายงานก าไร
ขัน้ต้นที่เป็นบวกได้ในระหวา่งไตรมาสที่ 3/2560 เป็นไตรมาสที่ 
4 ติดตอ่กนั  
ก าไรขัน้ต้นในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 ลดลง 11.3% มา
อยูท่ี่ 13,656 ล้านบาท เนื่องจากราคาวตัถดุิบที่ปรับตวัสงูขึน้  
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
ในไตรมาสที่ 3/2560 ก าไรจากการด าเนินงานอยูท่ี่ 1,319 ล้าน
บาท ลดลง 29.5% จากไตรมาสที่ 3/2559 มีสาเหตหุลกัมาจาก
การออ่นตวัลงของอตัราก าไรขัน้ต้นในระหวา่งไตรมาส ทัง้นีก้าร
ควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดในส่วนของค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ขายและบริหาร (SG&A) ได้ช่วยชดเชยการลดลงของก าไร โดย
อตัราสว่น SG&A ตอ่ยอดขายจากการด าเนินงานนัน้อยูท่ี่ 9.1% 
(9.5% ตามงบการเงิน)  
ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขายอยู่
ที่ 9.7% ซึ่งต ่ากว่าทัง้ช่วงเดียวกันของปี 2559 และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ ที่ 10% 
ก ำไรสุทธิ 
ในไตรมาสที่ 3/2560 ก าไรสทุธิอยู่ที่ 1,737 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
8.9% จากไตรมาสที่ 3/2559 เป็นผลจากผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใน Red Lobster บริษัท Avanti Feeds ก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นที่เพิ่มขึน้ รวมถึงการจ่ายภาษีที่ลดลง แตก่ารเพิ่มขึน้
ของก าไรสทุธิก็ยงัถกูกดดนัโดยก าไรจากการด าเนินงานท่ีลดลง
และดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มสงูขึน้  
ก าไรสทุธิในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึน้ 6.1% มาอยู่
ที่ 4,617 ล้านบาท  
สัดส่วนหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 
แม้ว่าบริษัทจะมีการด าเนินงานที่มีก าไร การบริหารจัดการ
สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้การจ่ายคืนหนี ้
สดัส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง
ยังคงอยู่ที่ 1.37 เท่า ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง จาก ณ สิน้ปี 2560 
เนื่องจากราคาวตัถดุิบที่ปรับตวัสงูขึน้ แต่อย่างไรก็ดี อตัราสว่น
ดงักล่าวยงัคงต ่ากว่าระดบัข้อก าหนดทางการเงินของบริษัทฯ 
(bond covenant) ที่ระดบั 2.0 เทา่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

รำคำหุ้น (03/11/2560)                  17.90 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ   22.70 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                   17.70  บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:    0.25 บาท 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด          85.4 พนั ลบ. 
มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั  
(ย้อนหลงั 6 เดือน)                 215.8 ลบ. 
ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

(29/09/2560) 
ครอบครัวจนัศิริ                  20.84% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                   8.29% 
กลุม่มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั             7.29% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์           6.84% 
ส านกังานประกนัสงัคม                          6.06% 
 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (จ ากัด) มหาชน หรือ TU เป็น
หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก TU เป็น
เจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชัน้น าตา่งๆ ในหลายๆตลาด
หลกั รวมทัง้มีเครือข่ายในการจัดหาวตัถุดิบ ผลิตและ 
เครือข่ายการกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วโลก โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก  ได้แก่  ทูน่ากระป๋องและกุ้ งแช่แข็ง 
นอกจากนี ้TU ยงัมีธุรกิจรับจ้างผลิต ที่ผลิตให้แบรนด์
ของลกูค้าอีกด้วย ในด้านการพฒันาที่ยัง่ยืน TU ยงัได้
ให้ค ามัน่ว่าจะมีสว่นท าให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสังคม การมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน รวมทัง้
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม 
ตัวเลขทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 
*ปรับปรุงตวัเลขจากการแยกธรุกิจท่ีบริษัทฯ ยกเลิกด าเนินการ 

หน่วย: ลา้นบาท 3Q60 3Q59* 2Q60

ยอดขาย 35,185    35,050    34,818    

ก าไรขัน้ตน้ 4,658      4,937      4,669      

EBITDA 2,990      2,954      2,874      

ก าไรสทุธิ 1,737      1,594      1,411      

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.37         0.33         0.29         

อัตราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%)        13.24        14.08        13.41 

อัตราสว่นก าไรสทุธ ิ(%) 4.94         4.55         4.05         

สัดสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระ

ดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อื

หุน้ (x)

1.37         0.92         1.33         

อัตราผลตอบแทนตอ่

เงนิทนุ (%)
8.43         10.93      8.05         

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่

EBITDA (x)
5.64         3.75         5.70         

ภำพรวมของธุรกิจ 
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บทวิเครำะห์งบกำรเงนิ 

 
*รายไดอ่ื้นรวมสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  
**ปรับปรุงตวัเลขจากการแยกธรุกิจทีบ่ริษทัฯ ยกเลิกด าเนินการ 
 
ในไตรมาสที่ 3/2560 การด าเนินงานธุรกิจในภาพรวมยงัคงถกู
ท้าทาย โดยเฉพาะจากการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถุดิบปลาทนู่า
อยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้การแข็งคา่ของคา่เงินบาทตอ่สกลุเงินหลกั
หลายสกุล แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถรายงานผลก าไร
สุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ถึง 8.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกนัในปีที่ผา่นมา  

ยอดขำย 

ยอดขายรูปสกุลเงินบาทในไตรมาสที่ 3/2560 ทรงตวั (+0.4% 
จากไตรมาสที่ 3/2559) อยู่ที่ 35,185 ล้านบาท เนื่องจากการ
ปรับราคาสินค้าและปริมาณการขายที่ เพิ่มสูงขึน้ ส าหรับ
ยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้อยู่ที่ 1,054 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ทัง้นีห้ากเทียบกับไตรมาสที่ 2/2560 ยอดขาย
เติบโต 1.1% โดยมีสาเหตหุลกัจากปัจจยัทางฤดกูาล  

ยอดขายในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 ทรงตัวจากช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อย 0.8% มาอยู่ที่  
101,430 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้เมื่อเทียบ
กบัสกลุเงินปอนด์และเหรียญสหรัฐ 

 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3/2560 อยู่ที่ 4,658 ล้านบาท (ลดลง 
5.6% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3/2559 มีสาเหตหุลกัจากความ
ท้าทายในธุรกิจทูน่ารวมทัง้การแข็งค่าขึน้ของเงินสกุลบาทต่อ
เงินสกลุ GBP และ USD อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถจดัการ
การเพิ่มขึน้ของราคาแซลมอนได้ท าให้สามารถรายงานก าไร
ขัน้ต้นได้เป็นไตรมาสที่ 4 ต่อเนื่อง หากเทียบกับไตรมาสที่ 
2/2560 ก าไรขัน้นต้นในไตรมาสที่ 3/2560 ยงัทรงตวั โดยความ
ท้าทายในธุรกิจปลาทนูา่นัน้ถกูชดเชยด้วยการฟืน้ตวัในธุรกิจกุ้ง 
ส าหรับอัตราการท าก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3/2560 อยู่ที่  
13.2% เทียบกบั 14.1% ในไตรมาสที่ 3/2559 และ13.4% ใน
ไตรมาสที่ 2/2560 

ก าไรขัน้ต้นในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 13,656 ล้าน
บาท (ลดลง 11.3% จากช่วงเดียวกนัของปี 2559) สาเหตหลกั
มาจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบปลาทูน่า แต่อย่างไรก็
ตาม ธุรกิจแซลมอนแช่เย็นรมควนัในยโุรปยงัสามารถรายงาน
ก าไรขัน้ต้นที่เป็นบวกได้เป็นเวลาสี่ไตรมาสต่อเนื่อง อตัราก าไร
ขัน้ต้นในช่วงคร่ึงเก้าเดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 13.5% เทียบ
กบั 15.3% ในช่วงเดียวกนัของปี 2559 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสที่ 3/2560 ยงัมีการ
ควบคมุอยา่งเข้างวด โดยสดัสว่นคา่ใช้จ่ายการขายและบริหาร
ต่อยอดขายจากการด าเนินงานที่แท้จริงในไตรมาสที่ 3/2560 
อยู่ที่ 9.1% (9.5% ตามงบการเงิน) โดยค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารเพิ่มขึน้ 8.9% จากปีที่แล้วเนื่องจากยอดขายที่ปรับ
เพิ่มขึน้ มาอยู่ที่  3,339 ล้านบาท โดยบริษัทมีการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร รวมทัง้
คา่ใช้จ่ายในการท าสง่เสริมการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในช่วงเก้าเดือนของปี 2560 
ทรงตวัจากปีที่แล้ว (เพิ่มขึน้ 0.04% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หน้า) ที่ 9,830 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการควบคุม
ต้นทุนอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ ส่งผลให้สดัส่วนการขาย
และบริหารต่อยอดขายลดลงมาอยู่ 9.7% ลดลงจาก 9.8% 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ในไตรมาสที่  3/2560 บริษัทฯ รายงานผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ 275 ล้านบาท เป็นผลจากการเคลื่อนไหวของ

ยอดขาย 35,185 35,050 0.4% 34,818 1.1%

ตน้ทนุขาย (30,528) (30,113) 1.4% (30,149) 1.3%

ก าไรข ัน้ตน้ 4,658 4,937 -5.6% 4,669 -0.2%

คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร
(3,339) (3,066) 8.9% (3,042) 9.8%

ก าไร (ขาดทนุ) 

จากอัตรา

แลกเปลีย่น

275 (30) -1010.2% 40 586.9%

รายไดอ้ืน่* 715 327 118.3% 530 34.9%

ก าไรกอ่นหกั

ภาษเีงนิไดแ้ละ

ดอกเบีย้จา่ย

2,308 2,168 6.5% 2,196 5.1%

ตน้ทนุการเงนิ (547) (392) 39.5% (563) -2.9%

ก าไรกอ่นหกั

ภาษเีงนิได้
1,762 1,776 -0.8% 1,633 7.9%

ภาษีเงนิได ้ 90 (020) -554.1% (022) -506.8%

ก าไรสทุธิ 1,737 1,594 8.9% 1,411 23.1%

ก าไตอ่หุน้ 0.37 0.33      12.1% 0.29 28%

อัตราแลกเปลีย่น

 USD/THB
33.39 34.83 -4.1% 34.30 -2.7%

อัตราก าไรขัน้ตน้ 13.2% 14.1% 13.4%

สดัสว่น SG&A 

ตอ่ยอดขาย
9.5% 8.7% 8.7%

อัตราก าไรสทุธิ 4.9% 4.5% 4.1%

หน่วย: ลา้นบาท 3Q60 3Q59** YoY 2Q60 QoQ
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อตัราแลกเปลี่ยนในทิศทางที่ดี เทียบกับผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นจ านวน 30 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2559  

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 บริษัทฯ รายงานก าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นจ านวน 905 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่นทัง้ที่รับรู้แล้ว (realized) และที่ยงัไมม่ีการ
รับรู้ (unrealized) เนื่องจากค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึน้เมื่อเทียบ
กับเงินสกุลหลกัอื่น โดยเทียบกับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
มลูคา่ 266 ล้านบาท ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559 

รำยได้อื่น (รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม) 

รายได้อื่นในไตรมาสที่ 3/2560 เพิ่มขึน้ 118% จากไตรมาสที่ 
3/2559 มาอยู่ที่ 715 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการได้รับ
ส่วนแบ่งอย่างมีนัยส าคัญจากการลงทุนในบริษัทร่วมใน
ประเทศอินเดียรวมทัง้มีรายได้จากดอกเบีย้ รับจากการลงทนุ
ในบริษัท Red Lobster 

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 รายได้อื่นเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญกว่า 79% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 มาอยู่ที่  
1,994 ล้านบาท โดยสว่นมากเป็นผลมาจากรายได้เงินปันผลรับ
จากการลงทนุในบริษัท Red Lobster (ในสว่นของหน่วยลงทนุ
บริุมสทิธ์ิท่ีแปลงสภาพได้) 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 3/2560 เพิ่มขึน้ 39% จากไตร
มาสที่ 3/2559 มาอยู่ที่ 547 ล้านบาท (จาก 392 ล้านบาท) มี
สาเหตุหลกัมาจากการออกหุ้นกู้ และการก่อหนีเ้พื่อใช้ในการ
ลงทนุในบริษัท Red Lobster มลูคา่ 575 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่
หากเทียบกับไตรมาสที่ 2/2560 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 
2.9% จาก 563 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการใช้หนีค้ืน
และต้นทนุทางการเงินสทุธิลดลง ต้นทนุทางการเงินสทุธิในไตร
มาสที่ 3/2560 อยู่ที่ 3.29% เทียบกับ 3.78% ในไตรมาสที่ 
3/2559 และ 3.46% ในไตรมาสที่ 2/2560 

ต้นทนุทางการเงินในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 1,607 
ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัที่ 50.7% จากช่วงเดียวกนั
ของปี2559 ท่ี  1,067 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึน้นีม้ีสาเหตหุลกั
มาจากการก่อหนีเ้พื่อลงทุนในบริษัท Red Lobster ส าหรับ
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมาสที่ 3/2560 อยู่ที่ 67,449 
ล้านบาทเทียบกับ 44,342 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสที่ 3/2559 
และ 65,398 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสที่ 2/2560 นอกจากนี ้
ต้นทุนทางการเงินสุทธิส าหรับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560  

อยู่ที่ 3.21% ลดลงเล็กน้อยจาก 3.41% ในช่วงเดียวกนัของปี 
2559 

ภำษีเงนิได้ 

บริษัทมีเครดิตภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 3/2560 อยู่ที่ 90 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับ รายจ่ายภาษี 20 ล้านบาทในไตรมาส 
3/2559 การที่รายการภาษีเป็นบวกอนัเนื่องมาจากเครดิตภาษี
จาการลงทนุใน Red Lobster  

ภาษีเงินได้ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 ลดลงอย่างมี
นยัส าคญั 85% มาอยู่ที่ 132 ล้านบาท การลดลงนีม้ีสาเหตมุา
จากภาษีเงินได้ที่ต ่ากว่าระดับปกติ และเครดิตภาษีจากการ
ลงทนุใน Red Lobster ทัง้นี ้อตัราภาษีสทุธิในช่วงเก้าเดอืนแรก
ของปี 2560 อยูท่ี่ 2.6% ลดลงจาก 14.7% ในช่วงเก้าเดือนแรก
ของปี 2559 

ก ำไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นในไตรมาสที่ 3/2560 เพิ่มขึน้ 
8.9% จากไตรมาสที่ 3/2559 มาอยู่ที่ 1,737 ล้านบาท (จาก 
1,594 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2559) สาเหตุหลกัมาจากการ
ควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ผลก าไรจากเงินลงทนุ
ที่เพิ่มขึน้ และการบริหารจัดการความเสี่ยงค่าเงินและภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตของก าไรสทุธิ
นัน้ถกูกดดนัโดยการปรับขึน้ของราคาวตัถดุิบและดอกเบีย้จ่าย
ที่เพิ่มขึน้ อตัราก าไรสทุธิในไตรมาสที่ 3/2560 อยูท่ี่ 4.9% เทียบ
กบั 4.5% ในไตรมาสที่ 3/2559 และ 4.1% ในไตรมาสที่ 2/2560 

ก าไรสทุธิในช่วงเก้าเดอืนแรกของปี 2560 อยูท่ี่ 4,617 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 6.1% จาก 4,352 ล้านบาท ในช่วงเดียวกนัของปี 2559 
การเพิ่มขึน้ของก าไรสุทธิมีปัจจัยหลกัมาจากการเติบโตของ
ยอดขาย การลดลงของภาษีเงินได้ การเพิ่มขึน้ของรายได้อื่น
จากการลงทุน ในบ ริ ษัท  Red Lobster ก า ไ รจากอัต รา
แลกเปลี่ยนที่ และการควบคุมค่าใ ช้จ่าย  SG&A อย่างมี
ประสทิธิภาพ  

บทวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงนิ 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ 
อยูท่ี่ 147,443 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.6% จาก 142,365 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2559 เป็นผลหลกัมาจากมลูคา่สนิค้าคงเหลอืสทุธิและ
ลูกหนีก้ารค้าสุทธิเพิ่มขึน้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความต้องการ
เงินทนุหมนุเวียนที่เพิ่มขึน้จากยอดขายที่เพิ่มขึน้จากปัจจยัด้าน
ฤดูกาลและราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึน้ ดังนัน้ ในไตรมาสที่ 
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3/2560 จ านวนวนัของเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ 113 วนั 
จาก 107 วนัในไตรมาสที่ 3/2559 

สนิค้าคงคลงัสทุธิเพิ่มขึน้ 6.4% จากระดบั ณ สิน้ปี 2559 มาอยู่
ที่ 42,155 ล้านบาท เนื่องจากราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสายพันธุ์  
สคิปแจ็ค ณ เดือนกันยายนปรับเพิ่มสงูขึน้ ถึง 29% เมื่อเทียบ
กบัสิน้ปี 2559 มาอยูท่ี่ 2,100 เหรียญสหรัฐ ตอ่ตนั ซึง่เป็นระดบั
ที่สงูที่สดุในรอบ 48 เดือน 

ลกูหนีก้ารค้าและเงินค้างรับอื่นปรับเพิ่มขึน้ 10.3% จากสิน้ปี 
2559 ซึง่สะท้อนปัจจยัทางฤดกูาลของไตรมาส 3 ของทกุปี  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 84,064 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 ก่อนหน้า ที่อยู่ที่ 82,287 ล้านบาท 
การเพิ่มขึน้เล็กน้อยเป็นผลหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของเงิน
ลงทนุในสว่นธุรกิจปัจจบุนั  

หนีส้ินหมุนเวียนรวมลดลง 36% จากสิน้ปี 2559 มาอยู่ที่  
38,002 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการท ารีไฟแนนซ์ของ
เงินกู้ ระยะสัน้ (bridge loan) ส าหรับการลงทุนในบริษัท Red 
Lobster ให้เป็นเงินกู้ ระยะยาว ทัง้ ที่เป็นหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจาก
ธนาคาร ในขณะเดียวกนัมลูค่าเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 19% มา
อยูท่่ี่ 20,688 ล้านบาท เป็นผลจากราคาวตัถดุิบท่ีปรับเพ่ิมขึน้ 

หนีสิน้รวมเพิ่มขึน้เล็กน้อย 4.2% หรือจ านวน 3,947 ล้านบาท 
มาอยูท่ี่ 98,876 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาสที่ 3/2560 เป็นผลหลกั
เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินระยะสัน้เพื่อรองรับราคา
วตัถดุิบที่ปรับเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีการลดลงของหนีส้นิระยะสัน้นัน้
สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของหนีสิน้ระยะยาวเนื่องจากการท ารี
ไฟแนนซ์  

ส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดเพิ่มขึน้ 2.4% จาก ณ สิน้ปี 2559 มา
อยู่ที่ 48,566 ล้านบาท เป็นผลจากการบริษัทฯ มีก าไรสทุธิจาก
การด าเนินงาน 

บทวิเครำะห์กระแสเงนิสด 

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 เงินสดรับจากการด าเนินงาน
อยู่ที่  5,492 ล้านบาท แม้ว่าจะมีความท้าทายในด้านการ
ด าเนินงาน แต่กระแสเงินสดจากการด าเนินงานยงัคงเป็นบวก
โดยมีสาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานที่มีก าไรในระหว่างปี 
(EBITDA จ านวน 8,763 ล้านบาท) ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ ของราคา
ปลาทนูา่และปลาแซลมอนอยา่งรวดเร็วยงัคงเป็นปัจจยัท้าทาย
ของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของราคา
วตัถุดิบและรายได้ที่เพิ่มขึน้จากปัจจยัด้านฤดกูาล จ านวนวนั

ของเงินทนุหมนุเวียนในไตรมาส 3/2560 อยูท่ี่ 113 วนั เทียบกบั 
114 วนั ณ สิน้ปี 2559 

เงินสดสทุธิท่ีใช้ในกิจกรรมการลงทนุอยูท่่ี่ 2,565 ล้านบาท เป็น
ผลหลกัจากการการลงทุนปกติที่เกิดขึน้ระหว่างช่วงเก้าเดือน
แรกของปี 2560 

บริษัทฯ บนัทกึเงินสดจ่ายสทุธิส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 
2,815 ล้านบาท ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน และการช าระคืนหนี ้ 

จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลการขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่ มีเงินสด
ลดลงสุทธิเพิ่มขึน้เท่ากับ 122 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสด ณ ปลายงวดอยูท่ี่ 1,098 ล้านบาท 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวข้อง: 

 

หมายเหต:ุ 
อตัราสว่นสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีสิ้นหมุนเวียน 
อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ = ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได้
รายไตรมาสปรับตวัเลขเต็มปี / สินทรัพย์รวมเฉล่ีย  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = ก าไรสทุธิรายไตรมาสปรบัตวัเลขเต็มปี / สว่นของผู้
ถือหุน้รวมเฉล่ีย 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม = ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคลรายไตรมาสปรบัเต็มปี / สินทรัพย์รวมเฉล่ีย  
อตัราหนีสิ้นต่อสว่นของผูถื้อหุน้ = หนีสิ้นสทุธิ –สว่นของผูถื้อหุน้รวม
Debt/EBITDA = หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบ้ียจ่าย / ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงิน
ได ้ค่าเสือ่ม และค่าจดัจ าหนา่ย 
อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย = ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและ
ภาษี / ดอกเบ้ียจ่าย 
มูลค่าตามบญัชี = รวมสว่นของผูถื้อหุน้ / จ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบียนและช าระแลว้ 

3Q60 3Q59* 2Q60

จ านวนวนัลกูหนี้การคา้ 39 41 38

จ านวนวนัสนิคา้คงคลัง 122 108 119

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (x) 1.67 1.56 1.74

อัตราผลตอบแทนตอ่เงนิทนุ (%) 8.4% 10.9% 8.1%

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 15.6% 14.8% 12.8%

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์

ทัง้หมด (%)
6.3% 7.4% 6.2%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ (x)
1.37 0.92 1.33

หนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่EBITDA (x) 5.64 3.75 5.70

อัตราสว่นความสามารถในการจา่ย

ดอกเบีย้ (x)
4.22 5.53 3.90

มูลคา่ตามบัญช ี(บาทตอ่หุน้) 9.33 8.87 9.35



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 3/2560 สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560  
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ในไตรมาสที่  3/2560 จ านวนวันลูกหนีก้ารค้าสุทธิลดลง
เล็กน้อยมาอยู่ที่ 39 วนั เป็นผลจากอตัราการหมนุเวียนลกูหนี ้
การค้าที่ดีขึน้เทียบกบั 41 วนั ในไตรมาสที่ 3/2559  

จ านวนวนัสินค้าคงคลงัสทุธิ ณ ไตรมาสที่ 3/2560 เพิ่มขึน้มา
อยู่ที่ 122 วนั มีสาเหตุหลกัมาจากเพิ่มขึน้ของมูลค่าสินค้าคง
คลงัจากราคาวตัถดุิบที่ปรับเพิ่มขึน้เทียบกบั 108 วนัในไตรมาส
ที่ 3/2559  

อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียนในไตรมาสที่ 3/2560 ดีขึน้มาอยู่ที่ 
1.67 เท่า เทียบกับ 1.56 เท่า ในไตรมาสที่ 3/2559 มีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียน แต่สัดส่วน
ดังกล่าวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาที่ 1.76 
เท่า เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ น้ของของหนี ส้ินหมุนเวียน 
(โดยเฉพาะเงินกู้ยืมระยะสัน้ และสดัสว่นหนีส้นิระยะยาวที่ครบ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี) เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าคง
คลงั  

อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ (ROCE) ณ สิน้ไตรมาสที่ 3/2560 
ลดลงมาอยู่ที่ 8.4% จาก 10.9% ในไตรมาสที่ 3/2559 สาเหตุ
หลกัมาจากความสามารถในการท าก าไรลดลงและฐานเงินทนุ
ที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการลงทนุใน Red Lobster ที่เกิดขึน้ตัง้แต่
ไตรมาสที่  4/2559  ROCE เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 8.1% ใน 
ไตรมาสที่ 2/2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไร
จากการด าเนินงาน EBIT ส าหรับฐานเงินทุนเฉลี่ย ณ สิน้ไตร
มาสที่ 3/2560 อยู่ที่ 109,549 ล้านบาท เทียบกบั 79,334 ล้าน
บาท ในไตรมาสที่ 3/2559 และ 109,133 ในไตรมาสที่ 2/2560 

สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ ไตร
มาสที่ 3/2560 อยู่ที่ 1.37 เท่า เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญจาก 
0.92 เท่าในไตรมาสที่ 3/2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการก่อ
หนีเ้พื่อใช้ลงทุนใน Red Lobster และกิจกรรมการลงทุนอื่นๆ 
อย่างไรก็ตามอตัราสว่นนีย้งัคงต ่ากว่าข้อก าหนดทางการเงินท่ี 
2 เทา่อยูม่าก หากเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2560 สดัสว่นหนีส้นิท่ีมี
ภาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากการ
เพิ่มขึน้ของหนีส้ินระยะสัน้เพิ่มรองรับความต้องการเงินทุน
หมนุเวียนที่เพิ่มขึน้  

สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรจากการด าเนินงานกอ่น
หกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมาสที่ 3/2560 เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 
5.64 เทา่ จาก 3.75 เทา่ ในไตรมาสที่ 3/2559 เนื่องมาจากการ
เพิ่มขึน้ของหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการ
ลงทุนที่เพิ่มขึน้ หากเทียบกับไตรมาสที่ 2/2560 อัตราส่วน

ดงักลา่วลดลงเลก็น้อยจาก 5.70 เทา่ เป็นผลจากก าไร EBITDA 
ปรับตวัสงูขึน้  

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาสที่  
3/2560 อยู่ที่  4.22 เท่า ลดลงจาก 5.53 เท่าในไตรมาสที่ 
3/2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้
อยา่งมีนยัส าคญั 

หนีส้นิเฉพำะที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย จ ำแนกตำมสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้เดือนกนัยายน 2560 บริษัทฯ มีหนีสิน้ที่มีภาระดอกเบีย้
จ่ายอยู่ที่ 67,449 ล้านบาท โดยหนีส้ินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน
บาท โดยมีสดัสว่นอยู่ที่ 98% ของหนีท้ัง้หมด โดยมีหนีส้ินสกุล
ยโูรอยู่ที่ 1% และหนีส้ินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอยูท่ี่ 1% สดัสว่น
หนีส้ินจ าแนกตามสกุลเงินยงัคงทรงตวัที่เมื่อเทียบกับช่วง ณ 
สิน้ปี 2559 

ภำพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 

รำยได้รวม: 

 
 

 

 

 

 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป1:  
รำคำปลำทนู่ำที่อยู่ในระดับสูงกดดันกำรเติบโตของ
ยอดขำย   
 

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
1%

ยูโร
1%

ธันวำคม 2559

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
1%

ยูโร
1%

กันยำยน 2560

44% 47% 45%

43% 40% 42%

13% 13% 13%

3Q59 2Q60 3Q60

47% 46%

40% 41%

13% 13%

9M59 9M60

หนว่ย: ล้านบาท 

 ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู  ธุรกิจผลติภณัฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

35,050 34,818 35,185 

100,660 101,430 

+0.8% YoY +0.4% YoY, +1.1% QoQ 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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 3/2559 2/2560 3/2560 9M59 9M60 

มูลค่ำ  15,461 16,371 15,836 47,225 46,276 

แบรนด์ 57.5% 59.1% 58.9% 59.4% 59.0% 

รับจ้าง
ผลิต 

42.5% 40.9% 41.1% 40.6% 41.0% 

ปริมำณ
ขำย 

93,028 95,773 92,783 287,496 276,198 

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

ในช่วงไตรมาสที่ 3/2560 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปอยู่ที่ 15,836 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.4% จากไตรมาสที่ 
3/2559 ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 2.7% เพื่อสะท้อนต้นทนุ
ที่ เพิ่มขึน้จากการปรับตัวของราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึน้ 
ในขณะที่ปริมาณการขายยงัคงถูกกดดันจากการปรับขึน้ของ
ราคาสนิค้าดงักลา่ว  

อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในไตรมาสที่ 
3/2560 อยูท่ี่ 15.6% ทรงตวัจากปีที่แล้วเนื่องจากความสามารถ
ในการสง่ตอ่ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ไปยงัคูค้่าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ราคาปลาทูน่าที่ปรับเพิ่มขึน้ต่อเนื่องถึงระดับ 2 ,100 เหรียญ
สหรัฐในเดือน กันยายน 2560 ได้ส่งผลกดดันต่ออัตราก าไร
ขัน้ต้นของทัง้ธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลติ 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เยน็และธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง 

 3/2559 2/2560 3/2560 9M59 9M60 

มูลค่ำ 15,138 13,944 14,770 40,515 41,628 

แบรนด์ 35.8% 35.6% 34.1% 33.8% 36.1% 

รบัจ้าง
ผลิต 

64.2% 64.4% 65.9% 66.2% 63.9% 

ปริมำณ
ขำย 

64,147 62,257 67,302 174,319 183,574 

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

ในไตรมาสที่ 3/2560 ยอดขายของกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่เก่ียวข้อง อยู่ที่ 14,770 ล้าน
บาท ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2559 การลดลง
ของยอดขายมีสาเหตหุลกัมาจาก 

 ราคากุ้ งในประเทศปรับลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีที่แล้วมาอยู่ที่ 176 บาทต่อกิโลกรัมเนื่องจาก
ปริมาณการผลติกุ้งในประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้  

 ราคาปลาแซลมอนได้ปรับลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า  

อัตราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจแซลมอนในยุโรปในไตรมาสที่  
3/2560 ยงัคงเป็นบวก รวมทัง้มาร์จิน้ของธุรกิจกุ้ งยงัคงทรงตวั 
ทัง้นีอ้ตัราการท าก าไรในภาพรวมส าหรับกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์
อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่เก่ียวข้องทรงตวัจากปีที่
แล้วที่ 9.8%  

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภณัฑ์มูลค่ำเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสัตว์เลีย้งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดี 

 3/2559 2/2560 3/2560 9M59 9M60 

มูลค่ำ 4,451 4,502 4,580 8,470 8,946 

แบรนด์ 19.1% 11.5% 9.1% 2.1% 9.1% 

รบัจ้าง
ผลิต 

80.9% 88.5% 90.9% 97.9% 90.9% 

ปริมำณ
ขำย 

36,247 36,884 38,454 69,204 72,784 

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

ในไตรมาสที่ 3/2560 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์
ผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่ม และ อ่ืนๆ อยูท่ี่ 4,580 ล้านบาท เติบโตขึน้ 
2.9% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3/2559 และเติบโต 1.7% เทียบ
กับไตรมาสที่  2/2560 มีสาเหตุหลักจากการเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่องของธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้ง 

อัตราก าไรกลุ่มธุร กิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่มและอื่นๆ รายงานอตัราก าไรขัน้ต้นที่ลดลงจากการ
ปรับมาตรฐานการบันทึกค่าใช้จ่ายในบางรายการ ในขณะที่
อัตราก าไรในธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้งยังถูกกดดันจากราคา
วตัถดุิบปลาทนูา่ที่ปรับตวัสงูขึน้  

หมายเหต:ุ  
1 ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรวมธุรกิจทูน่า ซาร์ดีนและแมคเคอเรลทัง้หมด 
รวมทัง้แซลมอนกระป๋องและแซลมอนบรรจุซอง  
2 ธุรกิจอาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมกลุ่มธุรกิจกุ้ง (กุ้ง
แช่แข็ง กุ้งมงักร อาหารกุ้ง และผลิตภณัฑ์มูลค่าเพ่ิมของกุ้ง) อาหารแช่
แข็ง แซลมอนแช่เย็นและรมควนัรวมทัง้อาหารทะเลอืน่ๆ (หมึกแช่แข็ง ป ู
หอยเชลล์ สตัว์น ้าประเภทมีเปลือก และปลาอืน่ในรูปแบบแช่แข็ง) 
3 ธุรกิจผลิตภณัฑ์สตัว์เลี้ยง ผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่า รวมถึงธุรกิจอื่น รวม
ธุรกิจผลิตภณัฑ์สตัว์เลีย้ง ผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่า (อาหารปรุงสกุพร้อมทาน 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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ปลามากุโร่และหมึกซาชิมิ ผลิตภณัฑ์ที่จ าหน่ายในประเทศ ผลิตภณัฑ์ 
เบเกอร่ี และขนมขบเคีย้วอืน่ๆ) 

สัดส่วนยอดขำยจ ำแนกตำมธุรกิจแบรนด์และรับจ้ำงผลิต  

 

ส าหรับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 สดัส่วนรายได้ของธุรกิจ
แบรนด์เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 43% (เพิ่มขึน้จาก 41% ในปี 2559) 
ส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างผลิตมีสดัส่วน 57% ของยอดขายในช่วง
ดงักลา่ว  

ส าหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 
เพิ่มขึน้ 1.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกั
มาจากสถานะทางการตลาดของแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาด
ยโุรปและสหรัฐอเมริกา 

ทัง้นี ้ยอดขายของธุรกิจรับจ้างผลิตทรงตวั (+0.5%) เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสที่ 3/2559 สง่ผลให้สดัสว่นยอดขายของธุรกิจรับจ้าง
ผลติลดลงหากเทียบกบัปี 2559 

ภำพรวมธุรกิจแบ่งตำมภมิูภำค: 

 

 2557 2558 2559 9M60 

ยอดขำยรวม 121,402 125,183 134,375 101,430 

อเมริกำ 44.0% 42.2% 39.4% 37.7% 

ยุโรป 28.9% 29.4% 32.5% 32.4% 

ญ่ีปุ่น 7.4% 6.3% 6.4% 6.2% 

ไทย 6.9% 8.0% 8.3% 9.5% 

ประเทศ
อื่นๆ 12.8% 14.1% 13.4% 14.2% 

หมายเหต:ุ ประเทศอืน่ๆ รวมถึงประเทศอืน่ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอืน่ๆ  

ส าหรับช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 สดัสว่นยอดขายในตลาด
หลกัทรงตวัเมื่อเทียบกบัสดัสว่นยอดขายของแตล่ะประเทศในปี 
2559 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงส าคญัเกิดขึน้ที่ตลาดอื่น
ที่บริษัทฯ ได้เน้นการเติบโตของตลาดเกิดใหม่และการขยายไป
ยงัตลาดใหม ่

สดัสว่นยอดขายจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 38% จากทวีป
ยุโรปที่ 32% ญ่ีปุ่ น 6% และประเทศไทยที่ 10% โดยสดัส่วน
โดยรวมแล้วยงัคงที่จากปี 2559 

ปัจจัยหลักที่กระทบกำรด ำเนินงำน:  

รำคำวัตถุดิบยังคงปรับตัวเพิ่มขึน้จำกควำมท้ำทำยด้ำน
อุปทำน 

รำคำวัตถุดบิปลำทูน่ำพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 
ในเดือนตลุาคม 2560 ราคาปลาทนู่าอยูท่ี่ 2,300 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ขณะที่ในไตรมาสที่ 3/2560 ราคาปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
2,010 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั โดยเพิ่มขึน้ 40.2% เมื่อเทียบกบัไตร
มาสที่ 3/2559 และเพิ่มขึน้ 14.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
2/2560  

รำคำวัตถุดบิกุ้งขำว  

(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 
ในเดือนตลุาคม 2560 ราคากุ้ งขาวอยู่ที่ 175 บาทต่อกิโลกรัม
ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2560 ราคากุ้ งขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 176 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2559 
และเพิ่มขึน้ 4.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2560 

รำคำวัตถุดบิปลำแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 

 

59% 59% 59%
57%

41% 41% 41%

43%

2557 2558 2559 9M60

แบรนด์

รบัจา้งผลติ
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ในเดือนตุลาคม 2560 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 53 NOK ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2560 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่
อยู่ที่ 57 NOK ต่อกิโลกรัม โดยลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 3/2559 และลดลง 17.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่  
2/2560 

อัตรำแลกเปลี่ยน 

เงนิสกุลเหรียญดอลล่ำสหรัฐต่อสกุลเงนิบำท 

  

ในเดือนตุลาคม 2560 อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 33.25 ส าหรับไตรมาสที่ 3/2560 บาท
เฉลี่ยอยู่ที่ 33.39 แข็งค่าขึน้ 4.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
3/2559 และแข็งคา่ขึน้ 2.7% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2560 

เงนิสกุลยโูรต่อสกุลเงนิบำท

 

ในเดือนตลุาคม 2560 อตัราแลกเปลีย่นเงินสกลุยโูรตอ่สกุลเงิน
บาท อยูท่ี่ 39.07 ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2560 อตัราแลกเปลีย่น
เงินสกุลยโูรต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย อยู่ที่ 39.2 โดยเงินบาทอ่อน
ค่าลง 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2559 และ 3.9% เมื่อ
เทียบกบัไตรมาส ที่ 2/2560 แข็งค่าขึน้ 5.3% เมื่อเทียบกบัไตร
มาสที่ 2/2559 และอ่อนค่าลง 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส ที่ 
1/2560 

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำท 

 

ในเดือนตุลาคม 2560 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์
ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 43.90 ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2560 
อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุปอนด์สเตอร์ลิงตอ่สกุลเงินบาทเฉลีย่ 
อยู่ที่ 43.69 เงินบาทแข็งค่าขึน้ 4.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
3/2559 และออ่นคา่ลง 0.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2560 

พัฒนำกำรหลกัของบริษัทฯ 

กำรด ำเนินงำน (Operation) 

ในเดือนกนัยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
แพ็คฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) จากผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวนร้อยละ 22.30 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว คิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 779.97 
ล้านบาท โดยหลงัการเข้าซือ้ บริษัทฯ จะได้ถือหุ้นร้อยละ 99.74 
ของ บริษัท แพ็คฟู้ ด จ ากดั (มหาชน)  

ในเดือนตุลาคม 2560 Chicken of the Sea ได้ลงนามความ
ร่วมมือกับกลุ่ม Alibaba เพื่อที่จะน าเข้าอาหารทะเลจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาไปขายยงัประเทศจีน ผ่านเครือข่ายค้า
ปลีกของ Tmall และจากความร่วมมือในครัง้นี ้Chicken of the 
Sea จะสร้างตราสนิค้าและเปิดตวัสนิค้าในประเทศจีน ในฐานะ
ที่เป็นผู้ จัดจ าหน่ายสินค้าอาหารทะเลที่สดและมีคุณภาพ เช่น
กุ้งมงักร ไปสูผู่้บริโภคชาวจีน  

ในเดือนตลุาคม 2560 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างผู้บริหารใหม่
ในกลุม่บริษัทในทวีปยโุรป โดยจะเป็นสว่นหนึง่ในการท าให้การ
จัดการบริหารของกลุ่มบริษัทเป็นสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  

Others  

ในเดือนกนัยายน 2560 Tri-Union Seafoods LLC (Tri-Union) 
ไ ด้ รับการผ่อนผันแบบมี เ ง่ื อนไข (Conditional Leniency 
Program) ซึ่งสถานะการผ่อนผนัแบบมีเง่ือนไขของทาง COSI 
นัน้หมายความว่า หากทาง Tri-Union ให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที่กับกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ตัว
บริษัท Tri-Union และผู้ บริหาร หรือพนักงานของบริษัท Tri-
Union ที่อยูใ่นกรอบท่ีถกูสอบสวนจะไมถ่กูเรียกให้ช าระค่าปรับ
ทางอาญา ไมถ่กูลงโทษจ าคกุ หรือถกูด าเนินคดี 

ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ถูกระบุให้เป็นสมาชิกของ
ดั ช นี  Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Emerging 
Markets เป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนั  

 

28

30

32

34

36

38

ม.ค. 2557 ม.ค. 2558 ม.ค. 2559 ม.ค. 2560

28

33

38

43

48

ม.ค. 2557 ม.ค. 2558 ม.ค. 2559 ม.ค. 2560

30

40

50

60

ม.ค. 2557 ม.ค. 2558 ม.ค. 2559 ม.ค. 2560



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 3/2560 สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560  
 

 

 

 To be the world’s most trusted seafood leader, caring for our resources to nurture generations to come 9 

 

งบก ำไรขำดทุน

 

 
*รวมสว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
**ตวัเลขตามที่ประกาศงบการเงินเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 
 
 
 
 

3Q60/ 3Q60/ 

3Q59 2Q60

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย 35,185 100% 35,050 100% 34,818 100% 0.4% 1.1%

ตน้ทนุขาย (30,528) -86.8% (30,113) -85.9% (30,149) -86.6% 1.4% 1.3%

ก าไรข ัน้ตน้ 4,658 13.2% 4,937 14.1% 4,669 13.4% -5.6% -0.2%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร (3,339) -9.5% (3,066) -8.7% (3,042) -8.7% 8.9% 9.8%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลยีน 275 0.8% (30) -0.1% 40 0.1% -1010.2% 586.9%

รายไดอ้ืน่* 715 2.0% 327 0.9% 530 1.5% 118.3% 34.9%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษี

เงนิไดน้ติบิคุคล
2,308 6.6% 2,168 6.2% 2,196 6.3% 6.5% 5.1%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (547) -1.6% (392) -1.1% (563) -1.6% 39.5% -2.9%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 1,762 5.0% 1,776 5.1% 1,633 4.7% -0.8% 7.9%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 90 0.3% (020) -0.1% (022) -0.1% -554.1% -506.8%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 10 0.0% (03) 0.0% (80) -0.2% 0.0% -112.2%

ก าไรสทุธิ 1,851 5.3% 1,756 5.0% 1,611 4.6% 5.4% 14.9%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั 1,737 4.9% 1,594 4.5% 1,411 4.1% 8.9% 23.1%

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ม่มอี านาจ

ควบคมุของบรษัิทย่อย
114 0.3% 162 0.5% 200 0.6% -29.4% -42.8%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.37 0.33 0.29 12.1% 27.6%

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด 0.37 0.33 0.29 12.1% 27.6%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรียญสหรัฐ 33.39 34.83 34.30 -4.1% -2.7%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 3Q60
% ตอ่

ยอดขาย
3Q59**

% ตอ่

ยอดขาย
2Q60

% 

ยอดขาย

9M60/ 

9M59

เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย 101,430 100% 100,660 100% 0.8%

ตน้ทนุขาย (87,773) -86.5% (85,264) -84.7% 2.9%

ก าไรข ัน้ตน้ 13,656 13.5% 15,396 15.3% -11.3%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร (9,830) -9.7% (9,826) -9.8% 0.0%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลยีน 905 0.9% 266 0.3% 240.4%

รายไดอ้ืน่* 1,994 2.0% 1,116 1.1% 78.7%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษี

เงนิไดน้ติบิคุคล
6,725 6.6% 6,952 6.9% -3.3%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (1,607) -1.6% (1,067) -1.1% 50.7%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 5,118 5.0% 5,885 5.8% -13.0%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (132) -0.1% (863) -0.9% -84.8%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ (035) 0.0% 0 0.0% 0.0%

ก าไรสทุธิ 4,952 4.9% 4,832 4.8% 2.5%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั 4,617 4.6% 4,352 4.3% 6.1%

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ม่มอี านาจ

ควบคมุของบรษัิทย่อย
335 0.3% 480 0.5% -30.2%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.97 0.91 6.6%

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด 0.97 0.91 6.6%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรียญสหรัฐ 34.22 35.26 -2.9%

9M60 % ตอ่ยอดขาย 9M59** % ตอ่ยอดขาย(หนว่ย: ลา้นบาท)
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งบแสดงสถำนะกำรเงิน

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

งบกระแสเงนิสด 

 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด* 1,098 0.7% 976 0.7% 12.5%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ 18,109 12.3% 16,412 11.5% 10.3%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 42,155 28.6% 39,626 27.8% 6.4%

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 2,016 1.4% 3,064 2.2% -34.2%

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 63,379 43.0% 60,079 42.2% 5.5%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 24,593 16.7% 23,281 16.4% 5.6%

คา่ความนยิมและสนิทรัพย์ไม่มตีัวตนอืน่ 31,047 21.1% 29,583 20.8% 5.0%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 28,424 19.3% 29,424 20.7% -3.4%

รวมสนิทรพัย ์    147,443 100% 142,365 100% 3.6%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 15,467 10.5% 36,983 26.0% -58.2%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 20,688 14.0% 17,429 12.2% 18.7%

สว่นของเงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 969 0.7% 765 0.5% 26.8%

สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี                   -   0.0% 2,500 1.8% -100.0%

สว่นของหนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ  

   ภายในหนึง่ปี - สทุธิ
50 0.0% 82 0.1% -38.7%

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 806 0.5% 1,483 1.0% -45.6%

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 37,981 25.8% 59,242 41.6% -35.9%

เงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สทุธิ 14,576 9.9% 963 0.7% 1413.1%

หุน้กู ้- สทุธิ 36,218 24.6% 24,417 17.2% 48.3%

หนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ - สทุธิ 168 0.1% 208 0.1% -19.2%

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่ 9,933 6.7% 10,099 7.1% -1.6%

รวมหนีส้นิ 98,876 67.1% 94,930 66.7% 4.2%

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 4,037 2.7% 4,193 2.9% -3.7%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  48,566 32.9% 47,436 33.3% 2.4%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 147,443 100% 142,365 100% 3.6%

เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 9M60
% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2559

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 9M60 9M59 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 5,083 5,695 (611)

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน 2,038 2,207 (169)

ปรับปรุงรายการอืน่ 913 981 (068)

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน (1,844) (475) (1,369)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 6,189 8,407 (2,218)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 5,492 7,136 (1,643)

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ (2,636) (7,631) 4,994

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,815) (797) (2,018)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ 041 (1,292) 1,333

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  ณ วนัตน้งวด 731 2,590 (1,859)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 14 (24) 38

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  ณ วนัส ิน้งวด 786 1,275 (488)

งบจา่ยลงทนุ (3,877) (2,874) (1,003)

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ 2,384 4,262 (1,878)

งบรวม


