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ไตรมำส 1/2561: ไตรมำสที่ท้ำทำย  
รำยได้รวม 
ในไตรมาสท่ี 1/2561 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัท) รายงานยอดขายลดลง 5.5% จากไตรมาสท่ี 1/2560 มาอยู่
ท่ี 29,703 ล้านบาท ยอดขายท่ีลดลงนัน้เป็นผลมาจากการปรับราคา
สินค้าเพ่ือสะท้อนภาวะวตัถุดบิท่ีปรับตวัลดลง และคา่เงินบาทท่ีแข็ง
ค่าขึน้เม่ือเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐกว่า 10.2% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาส 1/2560 และ 4.3% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4/2560 โดยหาก
แยกผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนออก ยอดขายจะปรับตวัลดลง
เพียง 2.8% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
บริษัทได้มุ่งเจาะตลาดใหม่ๆ โดยสามารถรายงานการเติบโต
ยอดขายท่ีดีได้ในตลาดไทยและจีน  
ก ำไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1/2561 อยู่ท่ี 3,360 ล้านบาท ลดลง 26.2% 
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เน่ืองจากราคาวตัถุดิบปลาทู
น่าได้ปรับลดอย่างรวดเร็วในขณะท่ีบริษัทยังมีสินค้าคงคลงัท่ีราคา
สงู ก าไรขัน้ต้นยงัถกูผลกระทบจากการแข็งคา่ขึน้ของคา่เงินบาทเม่ือ
เทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดงันัน้ อัตราก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 
1/2561 ปรับลดลง 3.17% มาอยู่ท่ี 11.3% 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
ในขณะท่ีสภาพแวดล้อมจะเป็นไปอย่างท้าทาย บริษัทสามารถ
รายงานก าไรจากการด าเนินงานเป็นบวกได้ท่ี 25 ล้านบาท แล้ว
เน่ืองจากอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีลดลงและราคาวตัถุดิบท่ีเป็นสินค้าคง
คลงัอยู่ในระดบัสงู  
แม้ว่ารายได้ในรูปสกุลเงินบาทจะลดลง 5.5% เม่ือเทียบกับปีก่อน
หน้า อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A)  ต่อ
ยอดขายในไตรมาส 1/2561 ยงัคงอยู่ท่ีระดบั 11.2% ซึง่ปรับตวัดีขึน้
จากระดบั 11.8% ในไตรมาส 1/2560 โดยค่าใช้จ่าย SG&A นัน้ได้
ปรับลดลง 10% จากปีก่อนหน้ามาอยู่ท่ี 3,335 ล้านบาทในไตรมาส 
1/2561 
ก ำไรสุทธ ิ
แม้วา่บริษัทจะประสบกบัภาวะการด าเนินงานท่ีท้าทายในไตรมาสท่ี 
1/2561 บริษัทยงัสามารถรายงานก าไรสุทธิอยู่ท่ี 869 ล้านบาท โดย
เป็นผลจากรายได้อ่ืนท่ีเพิ่มขึน้ ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเพิ่มขึน้ 
ผลก าไรจากบริษัทร่วม และรวมถงึการจ่ายภาษีท่ีลดลง  
กระแสเงนิสดและอัตรำหนีส้ินต่อทุน  
แม้ว่าราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงขึน้ กระแสเงินสดในไตรมาส 1/2561 
ยังคงเป็นบวกมากถึง  1 ,369 ล้านบาทอันเป็นผลมาจากผล
ประกอบการท่ียังคงมีผลก าไร การขายสินค้าคงคลังท่ีมีมูลค่าสูง
ออกไป และการใช้เงินลงทุนอย่างระมัดระวงั โดยกระแสเงินสดท่ี
เป็นบวกนัน้ท าให้บริษัท สามารถช าระหนีไ้ด้บางส่วนในไตรมาสและ
ท าให้อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อทนุปรับตวัดีขึน้ท่ีระดบั 1.35 เท่า เม่ือ
เทียบกบั 1.38 เท่า ณ สิน้ปี 2560 และ อตัราส่วนดงักล่าวยงัคงต ่า
กว่าระดับข้อก าหนดทางการเงินของบริษัท (bond covenant) ท่ี
ระดบั 2.0 เทา่ 

  ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

รำคำหุ้น (04/05/2561)                  18.30 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ   22.70 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                   17.40  บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:    0.25 บาท 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด          87.3 พนั ลบ. 
มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั  
(ย้อนหลงั 6 เดือน)                 243.4 ลบ. 
ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

(30/03/2561) 
ครอบครัวจนัศิริ                  20.39% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                   7.23% 
กลุม่มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั              7.29% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์            6.85% 
ส านกังานประกนัสงัคม                           7.07% 
ภำพรวมของธุรกิจ 

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* 

 
*มีการปรับปรุงตวัเลขตามงบการเงินท่ีประกาศในเดือนพฤษภาคม 2561 

หน่วย: ลา้นบาท 1Q61 1Q60 4Q60

ยอดขาย 29,703    31,427    35,105    

ก าไรขัน้ตน้ 3,360      4,551      4,263      

EBITDA 2,159      2,863      4,677      

ก าไรสทุธิ 869          1,432      1,440      

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.18         0.30         0.30         

อัตราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%)        11.31        14.48        12.14 

อัตราสว่นก าไรสทุธ ิ(%) 2.93         4.56         4.10         

สัดสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระ

ดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อื

หุน้ (x)

1.35         1.34         1.38         

อัตราผลตอบแทนตอ่

เงนิทนุ (%)
6.12         9.11         7.00         

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่

EBITDA (x)
7.61         5.66         3.60         
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บทวิเครำะห์งบกำรเงนิ 

 
*รายไดอ้ืน่รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  

**ปรบัปรงุตวัเลขจากการจดัประเภทรายการตน้ทุนขาย 

 

ในไตรมาส 1/2561 การด าเนินงานธุรกิจในภาพรวมยงัคงถกูท้า
ทาย โดยเฉพาะจากการปรับตวัลดลงของราคาวตัถุดิบปลาทู
นา่อยา่งรวดเร็วในขณะท่ีบริษัทมีสต๊อกวตัถดุิบที่มีราคาสงู และ
คา่การแข็งคา่ของคา่เงินบาทเมื่อเทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
ท าให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายและความสามารถในการท า
ก าไรของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัสามารถรายงานผล
ก าไรสทุธิไตรมาส 1/2561 ได้ที่ 869 ล้านบาท  
ยอดขำย 
ยอดขายไตรมาสที่ 1/2561 ลดลง 5.5% จากไตรมาสที่ 1/2560 
อยู่ที่ 29,703 ล้านบาท ยอดขายที่ปรับตวัลดลงนัน้เกิดจากการ
ปรับลดลงของราคาขายอนัเป็นผลมาจากการปรับลดลงของ
ราคาวตัถุดิบ และการที่ค่าเงินบาทที่ปรับแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบ
กบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐ (10.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2560 
และ 4.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 4/2560) หากแยกผลกระทบ
จากอตัราแลกเปลีย่นออก ยอดขายจะปรับตวัลดลงเพียง 2.8% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
ก ำไรขัน้ต้น 
บริษัทมีก าไรขัน้ต้นไตรมาส 1/2561 ที่ 3,360 ล้านบาท ลดลง 
26.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีเหตุ
หลกัมาจากการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อราคาขายและอัตราก าไรขัน้ต้นเนื่องจากมี
สนิค้าคงคลงัที่มีมลูคา่สงู   

ก าไรขัน้ต้นยงัถกูผลกระทบจากค่าเงินบาทที่ยงัแข็งค่าขึน้เมื่อ
เทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ซึง่ท าให้เกิดคา่ใช้จ่ายในรูปสกุล
เงินบาทราว 500 ล้านบาทที่ไม่สามารถส่งผ่านไปยงัลกูค้าได้ 
ส่งผลให้อัตราการท าก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1/2561 อยู่ที่ 
11.3% ลดลง 3.17% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2560 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
แม้ว่ารายได้ในรูปสกุลเงินบาทจะลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) 
ต่อยอดขายในไตรมาส 1/2561 ยังคงอยู่ที่ระดับ 11.2% ซึ่ง
ปรับตัวดีขึน้จากระดับ 11.8% ในไตรมาส 1/2560 โดย
ค่าใช้จ่าย SG&A ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 3,335 ล้านบาท ซึ่ง
ลดลง 10% จากระดบั 3,706 ล้านบาทในไตรมาส 1/2560 
ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
ในไตรมาสที่  1 /2561 บริษัทรายงานผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ 581 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในไตรมาส 1/2560 ท่ี 590 ล้านบาท โดยก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนัน้เป็นผลมาจากบริษัทได้มีการ
จัดการความผันผวนของค่าเ งินได้อย่างดี  และจากการ
เคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนในทิศทางที่ดี โดยค่าเงินบาท
ปรับแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินสกลุเหรียญสหรัฐ  
รำยได้อื่น (รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม) 
รายได้อื่นในไตรมาสที่ 1/2561 มีมลูคา่ 543 ล้านบาท โดยปรับ
เพิ่มขึน้ 12.1% จากไตรมาสที่ 1/2560 สาเหตหุลกัมาจากการ
ได้รับส่วนแบ่งก าไรและผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากการลงทุนใน
บริษัทร่วม Avanti Feeds และ Red Lobster รวมทัง้มีรายได้
จากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
ต้นทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 1/2561 ทรงตวัจากปีก่อนหน้า 
โดยมีการเพิ่มขึน้เพียง 1.5% จากไตรมาส 1/2560 มาอยูท่ี่ 505 
ล้านบาท (จาก 498 ล้านบาทในไตรมาส 1/2560) โดย ต้นทนุ
ทางการเงินสทุธิในไตรมาสที่ 1/2561 อยู่ที่ 3.04% ซึ่งใกล้เคียง
กบัอตัราดอกเบีย้สทุธิในไตรมาส 1/2560 
ภำษีเงนิได้ 
บริษัทมีเครดิตภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 1/2561 อยู่ที่ 13 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับเงินจ่ายภาษี 199 ล้านบาทในไตรมาส 
1/2560 โดยการที่รายการภาษีเป็นบวกอันเนื่องมาจากผล
ประกอบการโดยรวมที่ปรับลดลงและเครดิตภาษีจากการลงทนุ
ใน Red Lobster 
ก ำไรสุทธิ 
แม้ว่าบริษัทจะประสบกบัภาวการณ์ด าเนินงานที่ท้าทายในไตร
มาสที่ 1/2561 บริษัทยังสามารถรายงานก าไรสุทธิอยู่ที่ 869 
ล้านบาท ลดลงจาก 1,432 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2560) โดย
เป็นผลจากการควบคมุต้นทนุอย่างเข้มงวด รายได้อื่นที่เพิ่มขึน้ 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่เพิ่มขึน้ รวมถึงการจ่ายภาษีที่ลดลง 

ยอดขาย 29,703 31,427 -5.5% 35,105 -15.4%

ตน้ทนุขาย (26,343) (26,876) -2.0% (30,842) -14.6%

ก าไรข ัน้ตน้ 3,360 4,551 -26.2% 4,263 -21.2%

คา่ใชจ้า่ยในการ

ขายและบรหิาร
(3,335) (3,706) -10.0% (3,341) -0.2%

ก าไร (ขาดทนุ) 

จากอัตรา

แลกเปลีย่น

581 590 -1.5% 351 65.3%

รายไดอ้ืน่* 844 750 12.5% 643 31.1%

ก าไรกอ่นหกั

ภาษเีงนิไดแ้ละ

ดอกเบีย้จา่ย

1,449 2,184 -33.6% 1,917 -24.4%

ตน้ทนุการเงนิ (505) (498) 1.5% (533) -5.3%

ก าไรกอ่นหกั

ภาษเีงนิได้
944 1,687 -44.0% 1,383 -31.7%

ภาษีเงนิได ้ 13 (199) -106.4% 230 -94.5%

ก าไรสทุธิ 869 1,432 -39.3% 1,440 -39.7%

ก าไตอ่หุน้ 0.18 0.30      -40.0% 0.30 -40%

อัตราแลกเปลีย่น

 USD/THB
31.54 35.11 -10.2% 32.95 -4.3%

อัตราก าไรขัน้ตน้ 11.3% 14.5% 12.1%

สดัสว่น SG&A 

ตอ่ยอดขาย
11.2% 11.8% 9.5%

อัตราก าไรสทุธิ 2.9% 4.6% 4.1%

หน่วย: ลา้นบาท 1Q61 1Q60** YoY 4Q60** QoQ
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อตัราก าไรสทุธิไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 2.9% เทียบกบั 4.6% ใน
ไตรมาส 1/2560 
บทวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สนิทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัท อยูท่ี่ 
146,052 ล้านบาท ลดลง 2.8% จาก 146,092 ล้านบาท ณ สิน้
ปี 2560 เป็นผลหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิลดลง 
โดยเฉพาะในรายการสินค้าคงเหลือและลูกหนีก้ารค้า แต่
อย่างไรก็ดี การปรับตวัลดลงของยอดขายในไตรมาส 1/2561 
ส่งผลให้จ านวนวนัสินค้าคงคลงัปรับเพิ่มขึน้เป็น 143 วนั เมื่อ
เทียบกบั 132 วนัในไตรมาส 1/2560 
สนิค้าคงคลงัสทุธิลดลง 14.6% จากระดบั ณ สิน้ปี 2560 มาอยู่
ที่  40,691 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากการควบจัดการ
สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และจากราคา
เฉลี่ยปลาทูน่าสายพันธุ์  สคิปแจ็ค ณ ไตรมาส 1/2561 ปรับ
ลดลง 22.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 มาอยู่ที่ 1,577 
เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งส่งผลให้มูลค่าสินค้าคงคลังปรับตัว
ลดลง  
ลกูหนีก้ารค้าและเงินค้างรับอื่นปรับลดลงมาอยูท่ี่ 13,961 ล้าน
บาท จากระดบั ณ สิน้ปี 2560 ที่ 16,344 ล้านบาท เนื่องจาก
ยอดขายที่ปรับลดลงและการจัดเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 เพิ่มขึน้มาอยู่
ที่ 84,228 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 ที่อยู่ที่ 83,521 
ล้านบาท การเพิ่มขึน้เล็กน้อยเป็นผลหลักมาจากการลงทุน
ปรกติของบริษัท   
หนีส้ินหมุนเวียนรวมลดลงเล็กน้อย 2.5% จากสิน้ปี 2560 มา
อยู่ที่ 35,724 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 โดยการลดลง
นัน้เกิดจากการปรับลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้อนัเป็นผลมา
จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลงท าให้มีความจ าเป็นในการใช้
สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง และการปรับลดลงของเจ้าหนีก้ารค้า 
มูลค่าเจ้าหนีก้ารค้าลดลง 14.0% จากสิน้ปี 2560 มาอยู่ท่่ี
17,048 ล้านบาท  
หนีส้ินรวมลดลง 4.3% หรือคิดเป็นจ านวน 4,257 ล้านบาท มา
อยู่ที่ 93,783 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 เป็นผลหลกั
เนื่องมาจากการช าระคืนหนีส้ินเนื่องจากความต้องการในการ
ใช้สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงและการปรับตวัลดลงของเจ้าหนี ้
การค้า  
ส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดเพิ่มขึน้ 0.5% จาก ณ สิน้ปี 2560 มา
อยู่ที่ 48,269 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการที่บริษัทมีก าไรสทุธิ
จากการด าเนินงาน 
บทวิเครำะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วงไตรมาส 1/2561 เงินสดรับจากการด าเนินงานอยู่ที่  
2,532 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการด าเนินงานยังคงเป็น
บวกโดยมีสาเหตหุลกัจากผลการด าเนินงานท่ีมีก าไรในระหว่าง
ปี (EBITDA จ านวน 2,159 ล้านบาท) แม้ว่าจะมีความท้าทาย

ในการด าเนินงาน และการควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียนที่มี
ประสิทธิภาพและราคาวตัถุดิบที่ปรับลดลงได้ส่งผลให้มูลค่า
สินค้าคงเหลือปรับลดลง แต่อย่างไรก็ดี การปรับตวัลดลงของ
ยอดขายในไตรมาส 1/2561 ส่งผลให้จ านวนวันสินทรัพย์
หมนุเวียนสทุธิปรับเพิ่มขึน้เป็น 129 วนั เมื่อเทียบกบั 121 วนัใน
ไตรมาส 1/2560 
เงินสดสทุธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทนุอยูท่ี่ 1,052 ล้านบาท เป็น
ผลหลกัจากการการลงทนุปกติที่เกิดขึน้ในไตรมาส 1/2561 
บริษัท บนัทึกเงินสดจ่ายสทุธิส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 
1,857 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
การช าระคืนเงินกู้ เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
จากกิจกรรมการด าเนินงาน 
จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลการขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่ มีเงินสด
ลดลงสทุธิเท่ากับ 336 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ ปลายไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 479 ล้านบาท 
(รวมผลกระทบจากการใช้เงินกู้ ระยะสัน้ Overdraft) 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวข้อง: 

หมายเหตุ: 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนีส้นิหมุนเวยีน 

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทุน = ก าไรกอ่นค่าใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดร้าย

ไตรมาสปรบัตวัเลขเต็มปี / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก าไรสทุธริายไตรมาสปรบัตวัเลขเต็มปี / ส่วนของผู ้

ถอืหุน้รวมเฉลีย่ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม = ก าไรกอ่นค่าใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษี

เงนิไดนิ้ตบิคุคลรายไตรมาสปรบัเต็มปี / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนีส้นิสุทธ ิ–ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม

Debt/EBITDA = หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จา่ย / ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษีเงนิ

ได ้ค่าเสือ่ม และค่าจดัจ าหน่าย 

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ = ก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและ

ภาษี / ดอกเบีย้จา่ย 

มูลค่าตามบญัช ี= รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ 

ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 จ านวนวันลูกหนีก้ารค้าสุทธิลดลง
เลก็น้อยมาอยูท่ี่ 39 วนั เมื่อเทียบกบั 41 วนัในไตรมาส 1/2560 

1Q61 1Q60 4Q60

จ านวนวนัลกูหนี้การคา้ 39 41 37

จ านวนวนัสนิคา้คงคลัง 143 132 125

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (x) 1.62 1.85 1.71

อัตราผลตอบแทนตอ่เงนิทนุ (%) 6.1% 9.1% 7.0%

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 7.8% 13.2% 13.0%

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์

ทัง้หมด (%)
4.0% 6.2% 5.2%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ (x)
1.35 1.34 1.38

หนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่EBITDA (x) 7.61 5.66 3.60

อัตราสว่นความสามารถในการจา่ย

ดอกเบีย้ (x)
2.87 4.39 3.59

มูลคา่ตามบัญช ี(บาทตอ่หุน้) 9.34 9.16 9.28
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โดยการลดลงเป็นผลจากรอบการจดัเก็บหนีก้ารค้าที่รวดเร็วขึน้ 
(โดยมลูคา่ลกูหนีก้ารค้าลดลงลดลงมากกวา่ยอดขาย) 
จ านวนวนัสินค้าคงคลงัสทุธิ ณ ไตรมาส 1/2561 เพิ่มขึน้มาอยู่
ที่ 143 วัน เมื่อเทียบกับ 132 วันในไตรมาส 1/2560 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากยอดขายที่ปรับลดลง  
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 ลดลง
เล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.62 เท่า เทียบกับ 1.71 เท่า ณ สิน้ปี 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของมลูค่าสินค้าคงคลงัและ
ลกูหนีก้ารค้า 
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (ROCE) ณ ไตรมาส 1/2561 
ลดลงมาอยูท่ี่ 6.1% จาก 9.1% ในไตรมาส 1/2560 สาเหตหุลกั
มาจากความสามารถในการท าก าไรลดลงและราคาวตัถดุิบที่
ผนัผวน โดยฐานเงินทุนเฉลี่ย ณ ไตรมาส 1/2561 ทรงตวัเมื่อ
เทียบกบั ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 ที่ 96,279 ล้านบาท  
สดัสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้
ไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 1.35 เท่า ซึ่งลดลงจากระดบั 1.38 เท่า 
ณ สิน้ปี 2560 แม้ว่าจะประสบสภาวการณ์ที่ท้าทาย บริษัท ยงั
สามารถรักษาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้ดี ท า
ให้สามารถช าระคืนหนีส้นิบางสว่นของบริษัท ได้  
และถึงแม้ว่าอตัราส่วนหนีด้งักล่าวจะค่อนข้างสงูเมื่อเทียบกบั
ในอดีตของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนนีย้ังคงต ่ากว่า
ข้อก าหนดทางการเงินที่ 2.0 เท่าอยู่มาก ดงันัน้จึงไม่เป็นความ
เสีย่งที่มีนยัตอ่การด าเนินงานของบริษัท   
สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรจากการด าเนินงานกอ่น
หกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 เพิ่มขึน้มาที่ 7.61 
เท่า จาก 5.66 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 1/2560 เนื่องจาก EBITDA 
ปรับลดลง 24.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ในขณะที่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ค่อนข้างทรงตัวจากปีก่อน
หน้า  
อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาส 1/2561 
อยู่ที่ 2.87 เท่า ลดลงจาก 4.39 เท่าในไตรมาส 1/2560 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีปรับลดลง  
หนีส้นิเฉพำะที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย จ ำแนกตำมสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 บริษัท มีหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายอยู่
ที่ 65,715 ล้านบาท โดยหนีส้ินสว่นใหญ่เป็นสกุลเงินบาท โดย
มีสดัส่วนอยู่ที่ 98% ของหนีท้ัง้หมด โดยมีหนีส้ินสกุลยูโรอยู่ที่ 
2% ของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด 
 
ภำพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รำยได้รวม: 

                    

 

 

 
 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป1:  
ภำวะธุรกิจยงัคงท้ำทำย   

 1/2560 2/2560 3/2560 4/2560 1/2561 

มูลค่ำ  14,348 16,631 16,111 15,250 14,100 

แบรนด์ 59.2% 59.2% 59.1% 52.1% 57.7% 

รบัจ้าง
ผลิต 

40.8% 40.8% 40.9% 47.9% 42.3% 

ปริมำณ
ขำย 

88,822 96,849 93,883 90,158 83,314 

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

ในช่วงไตรมาสที่ 1/2561 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปอยู่ที่ 14,100 ล้านบาท ลดลง 1.7% จากไตรมาสที่ 
1/2560 แม้ว่าปริมาณขายจะลดลง 6.2% บริษัทสามารถปรับ
ราคาสนิค้าได้ดีขึน้  
อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในไตรมาสที่ 
1/2561 อยู่ที่ 14.0% ลดลง 3.78% จากไตรมาสเดียวกันในปี
ก่อนหน้า เนื่องจากราคาวัตถุดิบปลาทูน่าได้ปรับลดอย่าง
รวดเร็ว (-22.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 4/2560 และ -3.5% เมื่อ
เทียบกบัไตรมาส 1/2560) สง่ผลกระทบอตัราก าไรของธุรกิจทู
นา่เนื่องจากยงัมีสนิค้าคงคลงัที่ราคาสงู 
ธุรกิจทนู่าในประเทศสหรัฐอเมริกาประสบภาวะธุรกิจที่ท้าทาย
ท่ามกลางค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐที่อ่อนค่าลง ราคาวตัถดุิบที่
ปรับเพิ่มขึน้ และการเพิ่มขึน้ของสดัสว่นยอดขายของสินค้าที่มี
ก าไรต ่า  

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
1%

ยูโร
1%

ธันวำคม 2560

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
0%

ยูโร
2%

มีนำคม 2559

46% 43% 47%

40% 44% 39%

14% 13%
14%

1Q60 4Q60 1Q61

หน่วย: ลา้นบาท 

▪ ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู ▪ ธุรกิจผลติภณัฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ▪ ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

31,427 35,105 
29,703 

     -5.5% YoY, -15.4% QoQ 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 1/2561 สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2561  
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ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เยน็และธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

ค่ำเงนิบำทแข็งค่ำกระทบควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  

 1/2560 2/2560 3/2560 4/2560 1/2561 

มูลค่ำ 12,634 13,684 14,495 15,306 11,522 

แบรนด์ 35.8% 35.0% 33.4% 33.8% 32.9% 

รบัจ้าง
ผลิต 

64.2% 65.0% 66.6% 66.2% 67.1% 

ปริมำณ
ขำย 

52,834 61,184 66,203 63,046 53,739 

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

ในไตรมาสที่ 1/2561 ยอดขายของกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้อง อยู่ที่ 11,522 ล้าน
บาท ลดลง 8.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าเงินบาทที่แข็งคา่ขึน้ (-10.2%) และ
ราคากุ้ งที่ปรับลดลง (-14.0%) แม้ว่าปริมาณการขายจะปรับ
เพิ่มสงูขึน้ก็ตาม  
อัตราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่
เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้องในไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 6.4% ลดลง 
1.56% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจาก
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐและ
การแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้  
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบความท้าทายในธุรกิจเนือ้ปแูละกุ้งล็อบสเตอร์ สว่นหนึง่
มาจากอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงินสหรัฐที่ออ่นคา่ลง 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภณัฑ์มูลค่ำเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสัตว์เลีย้งได้รับผลกระทบ 

 1/2560 2/2560 3/2560 4/2560 1/2561 

มูลค่ำ 4,444 4,502 4,580 4,548 4,080 

แบรนด์ 6.6% 11.5% 9.1% 8.1% 8.5% 

รบัจ้าง
ผลิต 

93.4% 88.5% 90.9% 91.9% 91.5% 

ปริมำณ
ขำย 

35,900 36,881 38,454 39,862 37,638 

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

ในไตรมาสที่ 1/2561 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ อื่นๆ อยู่ที่ 4,081 ล้านบาท ลดลง 
8.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2560 เนื่องจากการปรับปรุง
ทางบัญชียอดขายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มบางรายการ ส่วน
ยอดขายธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้งได้รายงานยอดขายลดลง

เล็กน้อยเนื่องจากการปรับราคาสินค้าเพื่อสะท้อนการปรับตวั
ลดลงของราคาวตัถดุิบทนูา่  
อัตราก าไรกลุ่มธุร กิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่มและอื่นๆ รายงานอตัราก าไรขัน้ต้นที่ลดลงจากการ
ปรับมาตรฐานการบันทึกค่าใช้จ่ายของการขายเศษวัตถุดิบ 
ในขณะที่อตัราก าไรในธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งยงัถูกกดดนัจาก
มลูคา่สนิค้าคงคลงัทนูา่ที่ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู  
หมายเหตุ:  

1 ธุรกจิอาหารทะเลแปรรูปรวมธุรกจิทูน่า ซารด์นีและแมคเคอเรลทัง้หมด รวมทัง้

แซลมอนกระป๋องและแซลมอนบรรจซุอง  

2 ธุรกจิอาหารแชแ่ข็ง แชเ่ย็น และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง รวมกลุ่มธุรกจิกุง้ (กุง้แชแ่ข็ง 

กุง้มงักร อาหารกุง้ และผลติภณัฑมู์ลค่าเพิม่ของกุง้) อาหารแชแ่ข็ง แซลมอนแช่

เย็นและรมควนัรวมทัง้อาหารทะเลอืน่ๆ (หมึกแชแ่ข็ง ปู หอยเชลล ์สตัวน์ า้ประเภท

มเีปลอืก และปลาอืน่ในรูปแบบแชแ่ข็ง) 

3 ธุรกิจผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า รวมถึงธุรกิจอืน่ รวมธุรกจิ

ผลติภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง ผลติภณัฑเ์พิม่มูลค่า (อาหารปรุงสุกพรอ้มทาน ปลามากุโร่

และหมึกซาชมิิ ผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายในประเทศ ผลติภณัฑเ์บเกอร ี ่และขนมขบ

เคีย้วอืน่ๆ) 

สัดส่วนยอดขำยจ ำแนกตำมธุรกิจแบรนด์และรับจ้ำงผลิต  

 

ในไตรมาส 1/2561 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจแบรนด์ลดลง
เล็กน้อยมาอยู่ที่ 41% (ลดลงจากจาก 42% ในปี 2560) สง่ผล
ให้ธุรกิจรับจ้างผลติมีสดัสว่น 59% ของยอดขายในช่วงดงักลา่ว  
ส าหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในไตรมาส 1/2561 ลดลง 
7.8% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกัมาจาก
ค่าเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาทส่งผลให้
รายได้ของธุรกิจแบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง  
ยอดขายของธุรกิจรับจ้างผลิตยงัได้ปรับตวัลดลง 3.8% เมื่อ
เทียบกบัไตรมาส 1/2560 เนื่องจากทัง้ปริมาณการขายที่ลดลง 
และคา่เงินเหรียญสหรัฐที่ออ่นคา่ลง  
  

59% 59% 58%

59%

41% 41% 42%

41%

2558 2559 2560 1Q61

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

121,402 125,183 134,375

29,703

หน่วย: ล้านบาท 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 1/2561 สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2561  
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ภำพรวมธุรกิจแบ่งตำมภมิูภำค: 

 

 2558 2559 2560 1Q61 

ยอดขำยรวม 125,183 134,375 136,535 29,702 

อเมริกำ 42.2% 39.4% 37.9% 38.5% 

ยุโรป 29.4% 32.5% 31.6% 31.7% 

ญ่ีปุ่น 6.3% 6.4% 6.2% 5.0% 

ไทย 8.0% 8.3% 9.5% 11.7% 

ประเทศ
อื่นๆ 

14.1% 13.4% 14.8% 13.1% 

หมายเหต:ุ ประเทศอืน่ๆ รวมถึงประเทศอืน่ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอืน่ๆ  

ในไตรมาส 1/2560 สดัสว่นยอดขายตลาดในประเทศไทยปรับ
เพิ่มขึ น้ เนื่องจากบริษัทได้ให้ความส าคัญกับตลาดไทย
ท่ามกลางสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงในตลาดส่งออก โดย
บริษัท มุ่งพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการบริโภคในประเทศ  
สดัสว่นยอดขายจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 39% จากทวีป
ยโุรปที่ 32% และญ่ีปุ่ นที่ 5%  
ยอดขายในประเทศไทยในไตรมาส 1/2561 นัน้อยู่ที่  3.5 
พันล้านบาท เพิ่มขึน้ 34.9% โดยบริษัท มุ่งพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เช่นผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปภายใต้แบรนด์ 
Sealect, อาคารทะเลแช่แข็งภายใต้แบรนด์ Qfresh และ
ผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วภายใต้แบรนด์ Monori  
ยอดขายของตลาดเอเชีย (ยกเว้นตลาดไทยและญ่ีปุ่ น) ในไตร
มาส 1/2561 อยูท่ี่ 1.8 พนัล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 40.8% โดยมา
จากการเติบโตในตลาดจีนและตลาดตะวนัออกกลาง  
ปัจจัยหลกัที่กระทบกำรด ำเนินงำน:  
รำคำวัตถุดบิหลักปรับตัวลดลง  
รำคำวัตถุดบิปลำทูน่ำพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 

ในเดือนเมษายน 2561 ราคาปลาทนูา่อยูท่ี่ 1,800 เหรียญสหรัฐ
ต่อตนั ขณะที่ในไตรมาสที่ 1/2561 ราคาปลาทูน่า เฉลี่ยอยู่ที่ 

1,577 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 1/2560 และ 22.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2560  

รำคำวัตถุดบิกุ้งขำว  
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 

ในเดือนเมษายน 2561 ราคากุ้ งขาวอยู่ที่ 160 บาทต่อกิโลกรัม
ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2561 ราคากุ้ งขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 183 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยลดลง 14.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2560 
แตเ่พิ่มขึน้ 4.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2560 

รำคำวัตถุดบิปลำแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)

 

ในเดือนเมษายน 2561 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 71 NOK ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2561 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่
อยู่ที่ 62 NOK ต่อกิโลกรัม โดยลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสที่ 1/2560 แต่เพิ่มขึน้ 21.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
4/2560 

  

หน่วย:ล้านบาท 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 1/2561 สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2561  
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อัตรำแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่ำสหรัฐต่อสกุลเงนิบำท 

  

ในเดือนเมษายน 2561 อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 31.31 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2561 บาท
เฉลี่ยอยู่ที่ 31.54 แข็งค่าขึน้ 10.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
1/2560 และ 4.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2560 

เงนิสกุลยโูรต่อสกุลเงนิบำท 

 

ในเดือนเมษายน 2561 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรต่อสกุล
เงินบาท อยู่ที่  38.45 ส าหรับในไตรมาสที่  1/2561 อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูรต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย อยู่ที่ 38.64 โดย
เงินบาทอ่อนค่าลง 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2560 แต่
แข็งคา่ขึน้ 0.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาส ท่ี 4/2560  

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำท 

 

ในเดือนเมษายน 2561 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์
ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 44.07 ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2561 
อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบาทเฉลีย่ 
อยู่ที่ 43.93 เงินบาทอ่อนค่าลง 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
1/2560 และ 0.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2560 

พัฒนำกำรหลักของบริษัท 

กิจกรรมกำรลงทุนบริษัท 
มีนำคม 2561: บริษัทแจ้งการซือ้หุ้นร้อยละ 10.00 ในบริษัท ธีร์ 
โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยร้อยละ 90.00 ของบริษัท ไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
เมษำยน 2561: บริษัทแจ้งการเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นโดยการ
ซือ้หุ้ นเพิ่มทุนร้อยละ 28.46 ในบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์        
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ส่งผลให้บริษัท มีสดัส่วนของหุ้นที่ถือหลงัการซือ้หุ้น
เพิ่มทนุที่ ร้อยละ 66.9 
พฤษภำคม 2561: บริษัทได้มุ่งขยายกิจการโดยการเข้าซือ้
หุ้ นส่วน ร้อยละ 45  ในบริษัท TUMD Luxembourg S.a.r.l 
(TUMD) โดยบริษัท TUMD เป็นเจ้าของบริษัท 3 แหง่ในประเทศ
รัสเซียโดยเรียกโดยรวมวา่ DPR Group (DPR)  

รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ  
เมษำยน 2561: บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากผลส ารวจ 
FinanceAsia Best Managed Companies 2018 ใน 6 หมวด
รางวลัได้แก่ 
• #1 Most committed to corporate governance 
• #1 Best at corporate social responsibility 
• #2 Best managed companies 
• #2 Best CEO in Thailand: Thiraphong Chansiri 
• #2 Best CFO in Thailand: Joerg Ayrle 
• #2 Best at investor relations 
ควำมยั่งยนื  
กุมภำพันธ์ 2561: เนสท์เล ่จบัมือไทยยเูนี่ยน เปิดตวัเรือสาธิต
อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมเร่ืองสิทธิมนษุยชนของแรงงาน
ในอตุสาหกรรมประมงไทย 
มีนำคม 2561: บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผนึก
ก าลงัร่วมโครงการ Global Ghost Gear Initiative (GGGI) เพื่อ
ลดปัญหาการทิง้อปุกรณ์จบัปลาในท้องทะเล (ALDFG) ทัว่โลก 
นวัตกรรม 

มีนำคม 2561: ผลิตภัณฑ์เยลโล่ฟิน ทูน่าสไลซ์ ได้รับรางวลั
ช น ะ เ ลิ ศ  Seafood Excellence Award 2018 ใ น ห ม ว ด
ผลิตภณัฑ์เพื่อธุรกิจบริการด้านอาหาร จากงานซีฟู้ด เอ็กซ์โป 
นอร์ทอเมริกา ท่ีบอสตนั ในเดือนมีนาคม 
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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 1/2561 สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2561  
 

 

 

 To be the world’s most trusted seafood leader, caring for our resources to nurture generations to come 8 

 

เร่ืองอื่นๆ  
มีนำคม 2561: นายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา และ
คณะรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารทะเลของบริษัท
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสมุทรสาคร ใน
ระหว่างเดินทางเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัด
สมทุรสาครและเพชรบรีุ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี และกำรจัดประเภท
รำยกำรใหม่ 
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
กลุ่มบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีในการรับรู้
คา่ใช้จ่ายบางรายการซึง่เดิมรวมอยูใ่นต้นทนุสนิค้าคงเหลอืเป็น
ค่าใช้จ่ายโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน ทัง้นี  ้เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานสะท้อนการด าเนินงานของธุรกิจของกลุ่มบริษัทใน
ปัจจบุนั กลุม่บริษัทได้มีการปรับงบการเงินย้อนหลงัส าหรับการ
เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว  
 
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
กลุ่มบริษัทได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ส าหรับค่าใช้จ่าย
บางรายการ โดยการจัดประเภทระหว่างต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบก าไรขาดทนุรวม ตวัเลข
เปรียบเทียบจึงมีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการแสดงรายการในปีปัจจบุนั 
 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี และการจดั
ประเภทรายการใหม่ ตามที่กล่าวข้างต้นที่มีต่องบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และงบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสาม
เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการเปิดเผยไว้ใน
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงิน ข้อ 3.2 การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบญัชี และการจดัประเภทรายการใหม่ 
 

แนวโน้มปี 2561: มีแนวโน้มเชิงบวก 
• บริษัทประสบความส าเร็จในการเจรจาปรับราคาสินค้า

ผลติภณัฑ์แบรนด์ในตลาดยโุรปและอเมริกา โดยราคาใหม่
จะมีผลบงัคบัใช้ในไตรมาส 2/2561 

• ราคาวตัถดุิบและราคาสนิค้าคงคลงัใกล้เคียงกนัมากขึน้  
• บริษัทมีมุมมองเชิงบวกกับต้นทุนราคาวัตถุดิบกุ้ งและ

แนวโน้มตลาดอเมริกาที่มีสญัญาณฟืน้ตวัดีขึน้  
• การพฒันาผลิตภณัฑ์นวตักรรมและเปิดตวัธุรกิจใหม่ เช่น

ในกลุม่ผลิตภณัฑ์ Marine Ingredient นัน้จะมีการเปิดตวั
ในปีนี ้ 

• บริษัทยงัคงเข้มงวดเร่ืองการควบคมุต้นทนุ สง่ผลให้บริษัท
เดินหน้าแผนลดต้นทนุ 1 พนัล้านบาท 

• บริษัทยงัคงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
ได้อย่างแข็งแกร่ง ท าให้สามารถช าระคืนหนีส้ินได้อย่าง
ตอ่เนื่อง  
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งบก ำไรขำดทุน**   

*รวมสว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
**ตวัเลขตามที่ประกาศงบการเงินเม่ือเดือนพฤษภาคม 2561 
 
งบแสดงสถำนะกำรเงิน 

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

4Q60/ 4Q60/ 

4Q59 4Q60

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย 29,703 100% 31,427 100% 35,105 100% -5.5% -15.4%

ตน้ทนุขาย (26,343) -88.7% (26,876) -85.5% (30,842) -87.9% -2.0% -14.6%

ก าไรข ัน้ตน้ 3,360 11.3% 4,551 14.5% 4,263 12.1% -26.2% -21.2%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร (3,335) -11.2% (3,706) -11.8% (3,341) -9.5% -10.0% -0.2%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลยีน 581 2.0% 590 1.9% 351 1.0% -1.5% 65.3%

รายไดอ้ืน่* 844 2.8% 750 2.4% 643 1.8% 12.5% 31.1%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษี

เงนิไดน้ติบิคุคล
1,449 4.9% 2,184 7.0% 1,917 5.5% -33.6% -24.4%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (505) -1.7% (498) -1.6% (533) -1.5% 1.5% -5.3%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 944 3.2% 1,687 5.4% 1,383 3.9% -44.0% -31.7%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 13 0.0% (199) -0.6% 230 0.7% -106.4% -94.5%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 10 0.0% 36 0.1% (37) -0.1% 0.0% -126.8%

ก าไรสทุธิ 957 3.2% 1,488 4.7% 1,614 4.6% -35.7% -40.7%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั 869 2.9% 1,432 4.6% 1,440 4.1% -39.3% -39.7%

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ม่มอี านาจ

ควบคมุของบรษัิทย่อย
088 0.3% 55 0.2% 173 0.5% 58.9% -49.3%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.18 0.30 0.30 -40.0% -40.4%

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด 0.18 0.30 0.30 -40.0% -40.4%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรียญสหรัฐ 31.54 35.11 32.95 -10.2% -4.3%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q61
% ตอ่

ยอดขาย
1Q60

% ตอ่

ยอดขาย
4Q61

% 

ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด* 542 0.4% 815 0.6% -33.4%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ 13,961 9.8% 16,344 11.2% -14.6%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 40,691 28.6% 43,184 29.6% -5.8%

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 2,630 1.9% 2,174 1.5% 21.0%

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 57,824 40.7% 62,581 42.8% -7.6%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 25,425 17.9% 25,261 17.3% 0.6%

คา่ความนยิมและสนิทรัพย์ไม่มตีัวตนอืน่ 13,846 9.7% 14,080 9.6% -1.7%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 44,957 31.6% 44,169 30.2% 1.8%

รวมสนิทรพัย ์    142,052 100% 146,092 100% -2.8%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 14,075 9.9% 15,365 10.5% -8.4%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 17,048 12.0% 19,823 13.6% -14.0%

สว่นของเงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 796 0.6% 849 0.6% -6.3%

สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี    3,149,465.32 2.2% 000 0.0% #DIV/0!

สว่นของหนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ  

   ภายในหนึง่ปี - สทุธิ
49 0.0% 47 0.0% 3.2%

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 607 0.4% 573 0.4% 5.9%

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 35,724 25.1% 36,657 25.1% -2.5%

เงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สทุธิ 14,594 10.3% 14,712 10.1% -0.8%

หุน้กู ้- สทุธิ 32,914 23.2% 36,169 24.8% -9.0%

หนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ - สทุธิ 138 0.1% 155 0.1% -10.7%

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่ 10,413 7.3% 10,348 7.1% 0.6%

รวมหนีส้นิ 93,783 66.0% 98,040 67.1% -4.3%

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 3,721 2.6% 3,768 2.6% -1.2%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  48,269 34.0% 48,051 32.9% 0.5%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 142,052 100% 146,092 100% -2.8%

เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q61
% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2560

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
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งบกระแสเงนิสด  

 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q61 2560 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 954 1,722 (768)

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน 709 679 30

ปรับปรุงรายการอืน่ (096) (384) 287

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน 1,035 (2,862) 3,897

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,602 1,959 643

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,532 1,695 837

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ (1,052) (892) (160)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,857) (1,531) (325)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ (377) (728) 352

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  ณ วนัตน้งวด 573 731 (158)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6 (16) 22

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  ณ วนัส ิน้งวด 190 (014) 204

งบจา่ยลงทนุ (1,233) (1,005) (228)

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ 1,369 1,049 320

งบรวม


