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ไตรมำส 2/2561: ผลประกอบกำรฟ้ืนตัวดีขึน้  
รำยได้รวม 
ในไตรมาสท่ี 2/2561 บริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั มหาชน (บริษัท
ฯ) รายงานยอดขายลดลง 2.0% เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2560 มา
อยู่ท่ี 34,137 ล้านบาทโดยหลักเป็นผลมาจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า
ขึน้ 7.0% เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยหากแยกผลกระทบจากอัตรา
แลกเปล่ียนออก ยอดขายจะทรงตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
โดยปรับตัวลดลงเพียง 0.1% ทัง้นีย้อดขายในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2561 อยู่ท่ี 63,839 ล้านบาท ลดลง 3.6% เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้า หรือลดลง 1.5% หากแยกผลกระทบจาก
อตัราแลกเปล่ียน  
ก ำไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสท่ี 2/2561 อยู่ท่ี 4,709 ล้านบาท ลดลง 5.0% 
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ปรับเพิ่มขึน้ 40.1% เม่ือ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า การฟืน้ตวัจากไตรมาสก่อนหน้ามีผลมา
จากราคาวตัถุดิบท่ีเร่ิมมีเสถียรภาพมากขึน้และการเจรจาปรับราคา
กบัคูค้่า อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 2/2561 อยู่ท่ี 13.8% ปรับลดลง 
0.44% เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2560 แต่เพิ่มขึน้ 2.48% เม่ือเทียบ
กบัไตรมาสก่อนหน้า และก าไรขัน้ต้นในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 คิด
เป็น 8,068 ล้านบาท ลดลง 15.1% จากปีก่อนหน้า  
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
บริษัทรายงานก าไรจากการด าเนินงานได้ท่ี 1,142 ล้านบาท ลดลง 
30.2% จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว แต่ปรับเพิ่มขึน้ถึงกว่า 45 เท่า
เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า การฟืน้ตวัมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีดี
ขึน้และการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเน่ือง แม้ว่ารายได้ในรูปสกุลเงิน
บาทจะลดลง 2.0% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า อตัราส่วนค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร (SG&A) ต่อยอดขายในไตรมาส 2/2561 ยงัคง
อยู่ท่ีระดบั 10.4% ซึง่สงูกวา่ระดบัเปา้หมายท่ี 10% เพียงเล็กน้อย  
ก ำไรสุทธ ิ
เน่ืองจากก าไรท่ีปรับตวัดีขึน้ การบริหารจดัการความเส่ียงจากค่าเงิน
บาท และเงินสินไหมทดแทนรับจากบริษัทในเครือ บริษัทฯ รายงาน
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติท่ี 1,368 ล้านบาท ลดลง 3.7% 
เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2560 แต่เพิ่มขึน้ถึง 57.5% จากไตรมาส 
1/2561 โดยก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในคร่ึงแรกของปี 2561 
ปรับลดลง 21.6% จากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากการด าเนินงานท่ีท้าทาย
ในช่วงไตรมาส 1/2560กระแสเงนิสดและอัตรำหนีส้ินต่อทุน  
เน่ืองจากการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และผล
ประกอบการท่ีปรับดีขึน้ กระแสเงินสดของบริษัทจึงสูงถึง 3 ,794 
ล้านบาทในไตรมาส 2/2561 บริษัทฯประกาศจ่ายเงินปันผลได้ท่ี 
0.25 บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อทุนอยู่ท่ีระดบั 1.41 
เท่า ซึง่ยงัคงต ่ากว่าระดบัข้อก าหนดทางการเงินของบริษัทฯ (bond 
covenant) ท่ีระดบั 2.0 เทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

รำคำหุ้น (03/08/2561)                  17.50 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ   20.20 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                   19.90  บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:    0.25 บาท 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด          83.5 พนั ลบ. 
มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั (YTD)   214.5 ลบ. 
ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

(29/06/2561) 
ครอบครัวจนัศิริ                  20.30% 
กลุม่มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั              7.29% 
ส านกังานประกนัสงัคม                           7.09% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                    7.07% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์             6.87% 
ภำพรวมของธุรกิจ 

บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป (จ ากดั) มหาชน หรือ TU เป็น
หนึง่ในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุในโลก TU เป็น
เจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชัน้น าตา่งๆ ในหลายๆตลาด
หลกั รวมทัง้มเีครือขา่ยในการจดัหาวตัถดุิบ ผลติและ 
เครือขา่ยการกระจายสนิค้าครอบคลมุทัว่โลก โดยมี
ผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ ทนูา่กระป๋องและกุ้งแช่แขง็ 
นอกจากนี ้ TU ยงัมีธุรกิจรับจ้างผลติ ที่ผลติให้แบรนด์
ของลกูค้าอีกด้วย ในด้านการพฒันาที่ยัง่ยืน TU ยงัได้ให้
ค ามัน่วา่จะมีสว่นท าให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสงัคม การมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยัง่ยืน รวมทัง้
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม 
ตัวเลขทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ* 

 
*มีการปรับปรุงตวัเลขตามงบการเงินท่ีประกาศในเดือนสิงหาคม 2561 

หน่วย: ลา้นบาท 2Q61 1Q60 1Q61

ยอดขาย 34,137   34,818   29,703   

ก าไรขัน้ตน้ 4,709     4,954     3,360     

EBITDA 2,763     2,883     2,159     

ก าไรสทุธิ 1,369     1,421     869       

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.29      0.29      0.18      

อัตราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%)      13.79      14.23      11.31 

อัตราสว่นก าไรสทุธ ิ(%) 4.01      4.08      2.93      

สัดสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้

ตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ (x)
1.41      1.33      1.35      

อัตราผลตอบแทนตอ่เงนิทนุ (%) 7.73      8.09      5.37      

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่

EBITDA (x)
5.96      5.68      7.61      

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำย  
ในไตรมาส 2/2561 บริษัท Chicken of the Sea ได้บรรลถุงึข้อตกลงช าระค่าชดเชยกบัร้านค้าปลกี Walmart ภายใต้คดีต่อต้านการผกูขาด (Antitrust) และคดีอื่นๆ โดยบริษัท Chicken of the Sea ได้มีการตัง้

ส ารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายคิดเป็นมลูค่า 44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่เป็นมลูค่าที่สะท้อนความเสีย่งต่างๆ ที่จะเกิดขึน้กบัคดีนี ้และค่าใช้จ่ายดงักลา่วนัน้เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษและไม่เกี่ยวเนื่องกบัการ

ด าเนินงานปรกติของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม หากรวมรายการพิเศษที่ไม่เกี่ยวกบัการด าเนินงานปรกติ บริษัทฯ จะรายงานผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 285 ล้านบาท และก าไรสทุธิที่ 9.8 ล้านบาท 
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บทวิเครำะห์งบกำรเงนิ 

 
*รายไดอ้ืน่รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  

**ปรบัปรงุตวัเลขจากการจดัประเภทรายการตน้ทุนขาย 

 

ในไตรมาส 2/2561 การด าเนินงานธุรกิจได้มีการฟืน้ตวัขึน้เมื่อ
เทียบกบัไตรมาส 1/2561 เนื่องจากราคาวตัถดุิบมีเสถียรภาพ
มากขึน้และสต๊อกวตัถุดิบที่มีราคาสงูได้ถูกใช้หมดไป แต่การ
แข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 7 %
ท าให้สง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีที่ แ ล้ว  ดังนัน้บ ริษัทจึงรายงานก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานปรกติที่ 1,368 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 57.5% เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสที่แล้ว แตล่ดลง 3.7% เมื่อเทียบไตรมาส 2/2560  
ยอดขำย 
ยอดขายไตรมาสที่ 2/2561 ลดลง 2.0% จากไตรมาสที่ 2/2560 
อยู่ที่ 34,137 ล้านบาท ยอดขายที่ปรับตวัลดลงนัน้เกิดจากการ
ที่คา่เงินบาทท่ีปรับแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
(7.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2560) โดยบริษัทสามารถเจรจา
ปรับราคาขายสินค้าอาหารทะเลแปรรูปเพื่อสะท้อนราคา
วตัถดุิบ และยงัสามารถขายสินค้ากลุม่อาหารทะเลแช่เย็นและ
แช่แข็งได้ในปริมาณที่เพิ่มขึน้อีกด้วย ดงันัน้หากแยกผลกระทบ
จากอตัราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายจึงทรงตวัเมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า (ปรับลดลง 0.1% ) 
ยอดขายในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 ลดลง 3.6% อยู่ที่ 63,839 
ล้านบาท โดยหากแยกผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนออก 
ยอดขายในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 จะปรับลดลง 1.5% เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
 
 

ก ำไรขัน้ต้น 
บริษัทฯ รายงานก าไรขัน้ต้นไตรมาส 2/2561 ที่ 4,709 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 40.1% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2561 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการเจรจาปรับราคาสินค้าเพื่อสะท้อนต้นทุนของราคา
วตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ ราคาวตัถดุิบมีเสถียรภาพมากขึน้ และการฟืน้
ตวัของธุรกิจล็อบสเตอร์ อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 2/2561 
อยู่ที่ 13.8% เพิ่มขึน้ 2.48% เมื่อเทียบกบัช่วงไตรมาส 1/2561 
แต่เนื่องจากปัจจยัค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ ส่งผลให้อตัราก าไร
ดงักลา่วลดลง 0.44% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2560 ที่ 14.2% 
ก าไรขัน้ต้นในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 อยู่ที่ 8,068 ล้านบาท 
ลดลง 15.1% จากช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากความผนัผวนราคาวตัถดุิบและการแข็งค่าขึน้ของเงินบาท
เมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐ  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
เนื่องจากรายได้ในรูปสกุลเงินบาทลดลง 2.0% เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนหน้า อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) 
ตอ่ยอดขายในไตรมาส 2/2561 จึงปรับเพิ่มขึน้มาที่ 10.4% จาก
ระดับ 9.5% ในไตรมาส 2/2560 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ส่วน
หนึ่งมาจากรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวและค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมายส าหรับการด าเนินคดีความในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยค่าใช้จ่าย SG&A ไตรมาส 2/2561 อยู่ที่ 3,567 ล้านบาท 
ซึง่เพิ่มขึน้ 7.5% จากระดบั 3,318 ล้านบาทในไตรมาส 2/2560 
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย SG&A ต่อยอดขายในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2561 อยู่ที่ 10.8% โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากระดบั 10.6% ในปี
ก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึน้ของอัตราส่วนนัน้ส่วนมากเกิดจาก
ยอดขายที่ปรับตวัลดลงและความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
ในปี 2561 
ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
ในไตรมาสที่  2/2561 บริษัทฯ รายงานผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ 222 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในไตรมาส 2/2560 ที่ 40 ล้านบาท โดยก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนัน้เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้มีการ
จัดการความผนัผวนของค่าเงินได้อย่างดี และการบนัทึกก าไร
จากสญัญาอนพุนัธ์สญัญาแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้ในไตรมาส  
เนื่องจากการจดัการความผนัผวนของค่าเงินได้อย่างดี บริษัท
ได้บันทึกผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2561 ที่ 8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27.5% จากปีก่อนหน้า  
รำยได้อื่น (รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม) 
รายได้อื่นในไตรมาสที่ 2/2561 มีมลูคา่ 672 ล้านบาท โดยปรับ
เพิ่มขึน้ 26.8% จากไตรมาสที่ 2/2560 สาเหตหุลกัมาจากการ
ได้รับสว่นสินไหมทดแทนจากบริษัทในเครือในตา่งประเทศ แต่
ส่วนแบ่งก า ไรและผลตอบแทนลดลงเนื่ องจากผลการ
ด าเนินงานท่ีลดลงของ Red Lobster  
รายได้อื่นในในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561เพิ่มขึน้ 18.4% อยู่ที่ 
1,515 ล้านบาท เนื่องจากสินไหมทดแทนที่กล่าวมาเบือ้งต้น  

ยอดขาย 34,137 34,818 -2.0% 29,703 14.9%

ตน้ทนุขาย (29,428) (29,863) -1.5% (26,343) 11.7%

ก าไรข ัน้ตน้ 4,709 4,954 -5.0% 3,360 40.1%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบรหิาร
(3,567) (3,318) 7.5% (3,335) 6.9%

ก าไร (ขาดทนุ) จาก

อัตราแลกเปลีย่น
222 40 454.1% 581 -61.8%

รายไดอ้ืน่* 672 530 26.8% 844 -20.4%

ก าไรกอ่นหกัภาษี

เงนิไดแ้ละดอกเบีย้

จา่ย

2,036 2,206 -7.7% 1,449 40.4%

ตน้ทนุการเงนิ (500) (563) -11.2% (505) -1.0%

ก าไรกอ่นหกัภาษี

เงนิได้
1,535 1,643 -6.6% 944 62.6%

ภาษีเงนิได ้ (63) (022) 188.1% 013 -598.2%

ก าไรสทุธิ 1,369 1,421 -3.7% 869 57.5%

ก าไตอ่หุน้ 0.29 0.29       -1.1% 0.18 57%

อัตราแลกเปลีย่น 

USD/THB
31.92 34.30 -6.9% 31.54 1.2%

อัตราก าไรขัน้ตน้ 13.8% 14.2% 11.3%

สดัสว่น SG&A ตอ่

ยอดขาย
10.4% 9.5% 11.2%

อัตราก าไรสทุธิ 4.0% 4.1% 2.9%

หน่วย: ลา้นบาท 2Q61 2Q60** YoY 1Q61** QoQ

หมำยเหตุ: ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรไม่รวมกำรตัง้ส ำรองค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำยคิดเป็นมูลค่ำ 1,427 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เก่ียวข้องมูลค่ำ 68 ล้ำนบำท  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2/2561 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561  
 

 

 

 To be the world’s most trusted seafood leader, caring for our resources to nurture generations to come 3 

 

สว่นเงินได้ดอกเบีย้รับจากการลงทนุใน Red Lobster ยงัคงทรง
ตวัจากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว  
 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
ต้นทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 2/2561 ลดลง 11.2% มาอยู่ที่ 
500 ล้านบาท โดยลดลงจากไตรมาส 2/2560 ที่ 563 ล้านบาท 
โดยต้นทุนทางการเงินสทุธิในไตรมาสที่ 2/2561 อยู่ที่ 3.04% 
ลดลงจาก 3.46% ในช่วงไตรมาส 2/2560 โดยหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้นัน้เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยที่ 0.7% เนื่องจากการเพิ่มขึน้
ของเงินกู้ ระยะสัน้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานของ
บริษัท  
ต้นทนุทางการเงินในคร่ึงแรกของปี 2561 อยู่ที่ 1,006ล้านบาท 
ลดลง 5.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยลดลงจาก
ต้นทุนทางการเงินสุทธิในคร่ึงแรกของปี 2561 อยู่ที่ 3.02% 
ลดลงจาก 3.23% ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 
ภำษีเงนิได้ 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 2/2561 อยู่ที่ 63 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินจ่ายภาษี 22 ล้านบาทในไตรมาส 
2/2560 โดยการที่รายการภาษียงัคงอยู่ในระดบัต ่าเนื่องจาก
บริษัทยังมีการบันทึก เครดิตภาษีจากการลงทุนใน  Red 
Lobster โดยอตัราการจ่ายเงินภาษีสทุธิในไตรมาส 2/2561 อยู่
ที่ 4.1% เมื่อเทียบกบั 1.3% ในไตรมาส 2/2560 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คร่ึงแรกของปี 2561 อยู่ที่ 51 
ล้านบาท ลดลง 77% เมื่อเทียบกบัเงินจ่ายภาษี 221 ล้านบาท
ในคร่ึงแรกของปี 2560 โดยลดลงจากผลการด าเนินงานที่ออ่น
ตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 โดยอัตราการ
จ่ายเงินภาษีสทุธิในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 อยู่ที่ 2.0% เมื่อ
เทียบกบั 6.6% ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 
ก ำไรสุทธิ 
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติไตรมาส 
2/2561 อยู่ที่ 1,368 ล้านบาท ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับไตร
มาส 2/2560 แต่เพิ่มขึน้ 57.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2561 
โดยการฟืน้ตวัจากไตรมาส 1/2561 นัน้เกิดจากราคาวตัถดุิบที่
มีเสถียรภาพมากขึน้ การจดัการความผนัผวนของคา่เงินบาทได้
ดี และเงินสนิไหมทดแทนจากบริษัทในเครือในตา่งประเทศ  
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 อยู่ที่ 
2,237 ล้านบาท ลดลง 21.6% เมื่อเทียบกบัในช่วงคร่ึงแรกของ
ปี 2560 เนื่องจากสภาวการณ์ที่ท้าทายในในไตรมาส 1/2561 
ในขณะท่ีไตรมาส 2/2561 นัน้มีผลประกอบการคอ่นข้างทรงตวั
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยอตัราก าไรสทุธิในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2561 อยูท่ี่ 3.5% เมื่อเทียบกบั 4.3% ในช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนหน้า  
 
 

บทวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงนิ 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ 
อยู่ที่ 143,390 ล้านบาท ลดลง 1.8% จาก 146,092 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2560 เป็นผลหลกัมาจากสนิทรัพย์หมนุเวยีนสทุธิลดลง 
โดยเฉพาะในรายการสินค้าคงเหลือและลูกหนีก้ารค้า แม้ว่า
ยอดขายในไตรมาส 2/2561 มีการปรับตวัลดลงเล็กน้อยก็ตาม 
จ านวนวันสินค้าคงคลงัในไตรมาส 2/2561 ยังสามารถปรับ
ลดลงมาอยู่ที่ 123 วนัซึ่งลดลงจากระดบั 143 วนั ในไตรมาส 
1/2561 
สินค้าคงคลงัสทุธิลดลง 8.1% จากระดบั ณ สิน้ปี 2560 มาอยู่
ที่  39,708 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากการควบจัดการ
สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้  และจากราคา
เฉลี่ยปลาทูน่าสายพันธุ์  สคิปแจ็ค ณ ไตรมาส 2/2561 ปรับ
ลดลง 11.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 มาอยู่ที่ 1,600 
เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งส่งผลให้มูลค่าสินค้าคงคลังปรับตัว
ลดลง  
ลกูหนีก้ารค้าและเงินค้างรับอื่นปรับลดลงมาอยูท่ี่ 15,637 ล้าน
บาท จากระดบั ณ สิน้ปี 2560 ที่ 16,344 ล้านบาท เนื่องจาก
ยอดขายที่ปรับลดลงและการจัดเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 เพิ่มขึน้มาอยู่
ที่ 85,033 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 ที่อยู่ที่ 83,521 
ล้านบาท การเพิ่มขึน้เล็กน้อยเป็นผลหลักมาจากการลงทุน
ปรกติของบริษัทฯ   
หนีส้นิหมนุเวียนรวมเพิ่มขึน้ 6.2% จาก ณ สิน้ปี 2560 มาอยูท่ี่ 
38,930 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 โดยการเพิ่มขึน้นัน้
เกิดจากการปรับเพิ่มขึน้ของหนีส้ินระยะยาวที่มีก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปีจากก าหนดการจ่ายหนีป้รกติ แต่อย่างไรก็ดี มลูคา่
เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 4.9% จากสิน้ปี 2560 มาอยูท่่ี่ 18,843 ล้าน
บาทเนื่องจากมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืลดลง 
หนีส้ินรวมลดลง 0.8% หรือคิดเป็นจ านวน 764 ล้านบาท มา
อยู่ที่ 97,276 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 เป็นผลหลกั
เนื่องมาจากการช าระคืนหนีส้ินและการปรับตัวลดลงของ
เจ้าหนีก้ารค้า  
สว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดลดลง 4.0% จาก ณ สิน้ปี 2560 มาอยู่
ที่ 46,114 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการทีบ่ริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ในช่วงเดือนเมษายน 2561 
บทวิเครำะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 เงินสดรับจากการด าเนินงานอยู่ที่ 
7,529 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวกโดย
มีสาเหตุหลักจากผลการด าเนินงานที่มีก าไรในระหว่างปี 
(EBITDA จ านวน 4,922 ล้านบาท) แม้ว่าจะมีความท้าทายใน
การด าเนินงาน และการควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียนที่มี
ประสิทธิภาพและราคาวตัถุดิบที่ปรับลดลงได้ส่งผลให้มูลค่า
สินค้าคงเหลือปรับลดลง แม้ว่ายอดขายในรูปเงินบาทจะลดลง

หมำยเหตุ: ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรไม่รวมกำรตัง้ส ำรองค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำยคิดเป็นมูลค่ำ 1,427 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เก่ียวข้องมูลค่ำ 68 ล้ำนบำท  
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จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทฯ ยังสามารถจัดการวัน
สินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิให้อยู่ที่ระดับ 107 วัน ซึ่งลดลงจาก
ระดบั 108 วนัในช่วงไตรมาส 2/2560 
เงินสดสทุธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทนุอยูท่ี่ 2,124 ล้านบาท เป็น
ผลหลกัจากการการลงทุนปกติที่เกิดขึน้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2561 
บริษัทฯ บนัทกึเงินสดจ่ายสทุธิส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 
5,308 ล้านบาท ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการจ่ายเงินปันผลและการช าระคืนเงินกู้ ระยะสัน้
เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากกิจกรรมการ
ด าเนินงาน 
จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลการขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่ มีเงินสด
เพิ่มขึน้สทุธิเท่ากับ 97 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ ปลายไตรมาส 2/2561 อยู่ที่ 672 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 2/2561 จ านวนวนัลกูหนีก้ารค้าสทุธิลดลงมาอยู่
ที่ 31 วนั เมื่อเทียบกบั 38 วนัในไตรมาส 2/2560 โดยการลดลง
เป็นผลจากรอบการจัดเก็บหนีก้ารค้าที่รวดเร็วขึน้ (โดยมูลค่า
ลกูหนีก้ารค้าลดลงลดลงมากกวา่ยอดขาย) 

จ านวนวนัสนิค้าคงเหลอืสทุธิ ณ ไตรมาส 2/2561 เพิ่มขึน้มาอยู่
ที่ 123 วัน เมื่อเทียบกับ 120 วันในไตรมาส 2/2560 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากยอดขายที่ปรับลดลง  
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 ลดลง
เล็กน้อยมาอยูท่ี่ 1.50 เท่า เทียบกบั 1.74 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 
2/2560  โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของมลูค่าสินค้าคง
คลงัและลกูหนีก้ารค้า 
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (ROCE) ณ ไตรมาส 2/2561 
ลดลงมาอยูท่ี่ 7.7% จาก 8.1% ในไตรมาส 2/2560 สาเหตหุลกั
มาจากความสามารถในการท าก าไรลดลง โดยฐานเงินทนุเฉลีย่ 
ณ ไตรมาส 2/2561 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนหน้ามาอยูท่ี่ 105,394 ล้านบาท  
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ได้ลดลง 1,374 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ 
ณ สิน้ปี 2560 (ลดลง 2.0%) โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นนัน้ก็ได้ลดลง
จากเงินปันผลจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นและเงินปันผลจ่ายให้แก่สว่น
ได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (Minority) มลูค่า 2,408 ล้านบาท 
ส่งผลให้สดัส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือ
หุ้น ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 อยู่ที่ 1.41 เท่า ซึ่งหากแยกรายการ
ค่าใช้จ่ายบันทึกล่วงหน้าที่เก่ียวกับคดีความของบริษัทลกูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาออก สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิ
ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นจากการด าเนินงานปรกติ ณ สิน้ไตรมาส 
2/2561 จะอยูท่ี่ระดบั 1.37 เทา่  
และถึงแม้ว่าอตัราส่วนหนีด้งักล่าวจะค่อนข้างสงูเมื่อเทียบกบั
ในอดีตของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามอตัราส่วนนีย้งัคงต ่ากว่า
ข้อก าหนดทางการเงินที่ 2.0 เท่าอยู่มาก ดงันัน้จึงไม่เป็นความ
เสีย่งที่มีนยัตอ่การด าเนินงานของบริษัท   
แม้วา่จะประสบสภาวการณ์ที่ท้าทาย บริษัทฯ ยงัสามารถรักษา
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้ดี ท าให้สามารถ
ช าระคืนหนีส้นิบางสว่นของบริษัทฯ และประกาศจ่ายเงินปันผล 
0.25 บาทตอ่หุ้นได้  
สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรจากการด าเนินงานกอ่น
หกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 เพิ่มขึน้มาที่ 5.96 
เท่า จาก 5.68 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 2/2560 เนื่องจาก EBITDA 
ปรับลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ในขณะที่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้เล็กน้อยที่ 0.7% เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาส 2/2561 
อยู่ที่ 4.07 เท่า เพิ่มขึน้จาก 3.92 เท่าในไตรมาส 2/2560 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการฟืน้ตวัของก าไรจากการด าเนินงาน  
 

 

 

2Q61 2Q60 1Q61

จ านวนวนัลกูหนีก้ารคา้ 31 38 39

จ านวนวนัสนิคา้คงคลัง 123 120 143

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (x) 1.50 1.74 1.62

อัตราผลตอบแทนตอ่เงนิทนุ (%) 7.7% 8.1% 5.4%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 12.5% 12.9% 7.8%

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์

ทัง้หมด (%)
5.7% 6.2% 4.0%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่น

ของผูถ้ือหุน้ (x)
1.41 1.33 1.35

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่EBITDA (x) 5.96 5.68 7.61

อัตราสว่นความสามารถในการจา่ย

ดอกเบีย้ (x)
4.07 3.92 2.87

มูลคา่ตามบัญช ี(บาทตอ่หุน้) 9.01 9.35 9.34

หมำยเหตุ: ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรไม่รวมกำรตัง้ส ำรองค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำยคิดเป็นมูลค่ำ 1,427 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เก่ียวข้องมูลค่ำ 68 ล้ำนบำท  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2/2561 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561  
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หนีส้นิเฉพำะที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย จ ำแนกตำมสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย
อยู่ที่ 65,923 ล้านบาท โดยหนีส้ินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท 
โดยมีสดัสว่นอยูท่ี่ 98% ของหนีท้ัง้หมด โดยมีหนีส้นิสกลุยโูรอยู่
ที ่2% ของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด 
ภำพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รำยได้รวม: 

                    

 

 

 
 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป1:  
ฟ้ืนตวัในไตรมำส 2/2561    

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

มูลค่ำ  16,631 16,111 15,250 14,100 16,363 

แบรนด์ 59.2% 59.1% 52.1% 57.7% 55.8% 

รบัจ้าง
ผลิต 

40.8% 40.9% 47.9% 42.3% 44.2% 

ปริมำณ
ขำย 

96,849 93,883 90,158 83,314 93,855 

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

ในช่วงไตรมาสที่ 2/2561 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปอยู่ที่ 16,363 ล้านบาท ลดลง 1.6% จากไตรมาสที่ 
2/2560 แม้วา่ปริมาณขายจะลดลง 3.1% บริษัทฯ สามารถปรับ
ราคาสนิค้าได้ดีขึน้  

อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในไตรมาสที่ 
2/2561 อยู่ที่ 18.0% เพิ่มขึน้ 1.06% เมื่อเทียบกับไตรมาส 
2/2560 และเพิ่มขึน้ถึง 3.63% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2561 
อนัเป็นผลมาจาก  
• เนื่องจากราคาวตัถดุิบปลาทนู่ามีเสถียรภาพมากขึน้ และ

การปรับลดลงของสินค้าคงคลังที่มีราคาสูงซึ่งท าให้   
บริษัทฯ สามารถจดัการต้นทนุขายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
มากขึน้  

• การปรับราคาสินค้าเพื่อสะท้อนราคาวัตถุดิบได้ดียิ่งขึน้
โดยเฉพาะในกลุม่ธุรกิจสินค้าแบรนด์ ท าให้อตัราก าไรใน
ธุรกิจแบรนด์ฟืน้ตวัขึน้  

ยอดขายของกลุม่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2561 อยูท่ี่ 30,463 ล้านบาท โดยปรับตวัลดลง 1.6% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการปรับตัวลดลงของ
ยอดขายมีเหตหุลกัมาจากการแข็งค่าขึน้ของเงินบาทเมื่อเทียบ
กบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ  
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เยน็และธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

ปริมำณยอดขำยยงัเติบโต 

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

มูลค่ำ 13,684 14,495 15,306 11,522 13,324 

แบรนด์ 35.0% 33.4% 33.8% 32.9% 34.1% 

รบัจ้าง
ผลิต 

65.0% 66.6% 66.2% 67.1% 65.9% 

ปริมำณ
ขำย 

61,184 66,203 63,046 53,739 63,137 

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

ในไตรมาสที่ 2/2561 ยอดขายของกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้อง อยู่ที่ 13,324 ล้าน
บาท ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ (-7.0%) และ
ราคากุ้ งที่ปรับลดลง (-16.6%) แม้ว่าปริมาณการขายจะปรับ
เพิ่มสูงขึน้ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณการขายได้ปรับตัว
เพิ่มขึน้ 3.2%  
อัตราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่
เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้องในไตรมาส 2/2561 อยู่ที่ 8.2% ลดลง 
1.25% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า แตเ่พิ่มขึน้
1.81% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2561 โดยการปรับตวัลดลงจาก
ปีก่อนหน้านัน้เกิดขึน้จากการท่ีคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เมื่อเทยีบ
กบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ  
ในขณะที่ธุรกิจกุ้ งล็อบสเตอร์เร่ิมฟืน้ตัวขึน้ ธุรกิจแซลมอลใน
ยุโรปยงัประสบภาวะท้าทายจากราคาวตัถดุิบที่ปรับตวัสงูขึน้
ในช่วงที่ผา่นมา 

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
1%

ยูโร
1%

ธันวำคม 2560

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
0%

ยูโร
2%

มิถุนำยน 2561

48% 47% 48%

39% 39% 39%

13%
14%

13%

2Q60 1Q61 2Q61

หน่วย: ลา้นบาท 

▪ ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู ▪ ธุรกิจผลติภณัฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ▪ ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

34,818 
29,703 34,137 

     -2.0% YoY, +14.9% QoQ 

หมำยเหตุ: ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรไม่รวมกำรตัง้ส ำรองค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำยคิดเป็นมูลค่ำ 1,427 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เก่ียวข้องมูลค่ำ 68 ล้ำนบำท  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2/2561 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561  
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ปริมาณขายในช่วงค ร่ึงแรกของปี 2561 ของกลุ่มธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้อง มี
การปรับเพิ่มขึน้ 2.5% แม้ว่ายอดขายรวมจะปรับลดลงจาก
ราคากุ้งที่ปรับลดลงก็ตาม  
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภณัฑ์มูลค่ำเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสัตว์เลีย้งยงัได้รับผลกระทบ 

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

มูลค่ำ 4,502 4,580 4,548 4,080 4,450 

แบรนด์ 11.5% 9.1% 8.1% 8.5% 8.7% 

รบัจ้าง
ผลิต 

88.5% 90.9% 91.9% 91.5% 91.3% 

ปริมำณ
ขำย 

36,881 38,454 39,862 37,638 37,842 

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

ในไตรมาสที่ 2/2561 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ อื่นๆ อยู่ที่ 4,450 ล้านบาท ลดลง 
1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2560 เนื่องจากการปรับปรุง
ทางบัญชียอดขายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มบางรายการ ส่วน
ยอดขายธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้งได้รายงานยอดขายลดลง
เล็กน้อยเนื่องจากการปรับราคาสินค้าเพื่อสะท้อนการปรับตวั
ลดลงของราคาวตัถดุิบทนูา่  
อัตราก าไรกลุ่มธุร กิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์
มลูค่าเพิ่มและอื่นๆ รายงานอตัราก าไรขัน้ต้นที่ลดลงจากการท่ี
อตัราก าไรในธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งยงัถกูกดดนัจากการแขง่ขนั
ที่รุนแรงในอตุสาหกรรม  
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  

 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจแบรนด์
ค่อนข้างทรงตัวที่ 41.2% (เมื่อเทียบกับ 41.6% ในปี 2560) 
ส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างผลิตมีสดัส่วน 58.8% ของยอดขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว  
ส าหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 
ลดลง 7.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลกั
มาจากค่าเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท
ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจแบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ลดลง  
ยอดขายของธุรกิจรับจ้างผลิตยงัได้ปรับตวัลดลง 0.7% เมื่อ
เทียบกบัช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 โดยเป็นผลหลกัมาจากราคา
ปลาทนูา่ที่ลดลง 16.6% จากปีก่อนหน้า  
ภำพรวมธุรกิจแบ่งตำมภมิูภำค: 

 

 2558 2559 2560 1H61 

ยอดขำยรวม 125,183 134,375 136,535 63,839 

อเมริกำ 42.2% 39.4% 37.9% 37.6% 

ยุโรป 29.4% 32.5% 31.6% 31.8% 

ญ่ีปุ่น 6.3% 6.4% 6.2% 5.6% 

ไทย 8.0% 8.3% 9.5% 10.4% 

ประเทศ
อื่นๆ 

14.1% 13.4% 14.8% 14.6% 

หมายเหต:ุ ประเทศอืน่ๆ รวมถึงประเทศอืน่ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอืน่ๆ  

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 สดัส่วนยอดขายตลาดในประเทศ
ไทยปรับเพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับตลาด
ไทยท่ามกลางสภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดสง่ออก โดย
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการบริโภคในประเทศ  
สดัสว่นยอดขายจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 38% จากทวีป
ยโุรปที่ 32% และญ่ีปุ่ นที่ 6%  
 
 

59% 59% 58%

59%

41% 41% 42%

41%

2558 2559 2560 1H61

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

121,402 125,183 134,375

63,839

หน่วย:ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท 

หมำยเหตุ: ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรไม่รวมกำรตัง้ส ำรองค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำยคิดเป็นมูลค่ำ 1,427 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เก่ียวข้องมูลค่ำ 68 ล้ำนบำท  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2/2561 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561  
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ยอดขายในประเทศไทยในไตรมาส 2/2561 นัน้อยู่ที่ 3,169 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13.1% โดยบริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เช่นผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปภายใต้แบรนด์ 
Sealect, อาคารทะเลแช่แข็งภายใต้แบรนด์ Qfresh และ
ผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วภายใต้แบรนด์ Monori  
ปัจจัยหลกัที่กระทบกำรด ำเนินงำน:  
รำคำวัตถุดบิหลักปรับตัวลดลง  
รำคำวัตถุดบิปลำทูน่ำพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2561 ราคาปลาทูน่าอยู่ที่ 1,300 เหรียญ
สหรัฐต่อตนั ขณะที่ในไตรมาสที่ 2/2561 ราคาปลาทนู่า เฉลี่ย
อยู่ที่ 1,667 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยลดลง 5.4% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสที่ 2/2560 แต่เพิ่มขึน้ 5.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
1/2561  

รำคำวัตถุดบิกุ้งขำว  
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2561 ราคากุ้งขาวอยูท่ี่ 168 บาทตอ่กิโลกรัม 
ส าหรับในไตรมาสที่ 2/2561 ราคากุ้ งขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 141 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยลดลง 16.6% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2560 
และ 23.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2561 

รำคำวัตถุดบิปลำแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2561 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 57 NOK ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับในไตรมาสที่ 2/2561 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่
อยู่ที่ 69 NOK ต่อกิโลกรัม โดยเพิ่มขึน้ 2.4% เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสที่ 2/2560 และ 14.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2561 

อัตรำแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่ำสหรัฐต่อสกุลเงนิบำท 

  

ในเดือนมิถนุายน 2561 อตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรียญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 32.46 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2561 บาท
เฉลี่ยอยู่ที่  31.92 แข็งค่าขึน้ 7.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
2/2560 และออ่นคา่ลง 1.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2561 

เงนิสกุลยโูรต่อสกุลเงนิบำท 

 

ในเดือนมิถุนายน 2561 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรต่อสกุล
เ งินบาท อยู่ที่  37.90 ส าหรับในไตรมาสที่  2/2561 อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูรต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย อยู่ที่ 38.05 โดย
เงินบาทอ่อนค่าลง 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2560 แต่
แข็งคา่ขึน้ 1.9% เมื่อเทียบกบัไตรมาส ท่ี 1/2561  

หมำยเหตุ: ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรไม่รวมกำรตัง้ส ำรองค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำยคิดเป็นมูลค่ำ 1,427 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เก่ียวข้องมูลค่ำ 68 ล้ำนบำท  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 2/2561 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561  
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เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำท 

 

ในเดือนมิถนุายน 2561 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์
ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 43.14 ส าหรับในไตรมาสที่ 2/2561 
อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบาทเฉลีย่ 
อยู่ที่ 43.44 เงินบาทแข็งค่าขึน้ 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
2/2560 และ 1.1% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2561 

พัฒนำกำรหลักของบริษัทฯ 

กิจกรรมกำรลงทุนบริษัทฯ 
กรกฎำคม 2561: ไทยยูเนี่ยนได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 25.1 ของ
ธรรมชาติซีฟู้ดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจค้าปลีกใน
ประเทศไทย โดยบริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 
โดยมีแนวคิด 2 รูปแบบ คือ เดอะ ดอค ซีฟู้ดบาร์ (The Dock 
Seafood Bar) เดอะ ลอ็บสเตอร์ แลบ็ (The Lobster Lab) ซึง่มี 
8 สาขา นอกจากนีย้ังมีให้บริการแบบโอเชียนบาร์ (Ocean 
Bar) และยงัมีมีเคาน์เตอร์อาหารทะเลให้บริการสินค้าทัง้แบบ
สดและแบบแช่แข็ง 158 แหง่ในประเทศไทย 
กรกฎำคม 2561: บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ นส่วนร้อยละ 45 ใน
บริษัท TUMD Luxembourg S.a.r.l (TUMD) โดยบริษัท ด าเนิน
ธุรกิจปลาและอาหารทะเลที่เน้นค้าปลีกและเป็นผู้ผลิตปลาทู
น่ากระป๋องรายใหญ่ที่สดุในรัสเซีย และมีการด าเนินธุรกิจทัง้ใน
เซกเมนต์ของอาหารแปรรูปและแช่แข็งและเป็นเจ้าของแบรนด์
อย่าง  มากู โร  (Maguro) แคปตันออฟเทสส์  (Captain of 
Tastes) และไรบาร์ (Rybar) 

รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ  
กรกฎำคม 2561: บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ Money & 
Banking Awards 2018 สาขา บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตร
และอตุสาหกรรมอาหาร 2561 จาก วารสารการเงินธนาคาร ใน
วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล  กรุงเทพฯ 
โดย ไ ด้ รั บ เ กี ย รติ จ าก  ด ร . สมคิ ด  จ าตุศ รีพิ ทัก ษ์  ร อ ง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล  ซึ่งรางวัล 
Money & Banking Awards นีไ้ด้จัดขึน้เป็นปีที่ 11 แล้ว โดย
พิจารณามอบรางวลัให้กบับริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม
ในกลุม่ธุรกิจนัน้ๆ 
 

 

มิถุนำยน 2561: บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัเป็นหนึ่งในบริษัท
ระดบัสดุยอดจากการจดัอนัดบัผู้บริหารทัว่เอเชีย (ไมร่วมญ่ีปุ่ น) 
ประจ าปี 2560 ของ Institutional Investor สือ่นิตยสารธุรกิจชัน้
น าของสหรัฐอเมริกาในกลุม่รางวลั 
• Best CFO (อนัดบั 3 ในกลุม่ Consumer/Staples) 
• Best ESG/SRI Metrics (อั น ดั บ  3  ใ น ก ลุ่ ม 
Consumer/Staples) 
• Best Analyst Days (อนัดบั 1 ในประเทศไทย) 
ควำมยั่งยนื  
สิงหำคม 2561: บริษัทฯ ได้รับการคดัเลอืกให้ติดอนัดบัในดชันี 
FTSE4Good Emerging Index อีกครัง้ในการจดัอนัดบัปี 2561 
โดยดัชนีดังกล่าวจัดอันดับโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) 
และบริษัทฯ ได้รับการคดัเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดชันีตัง้แต่
เดือนธันวาคม 2559 เพื่อให้นกัลงทนุใช้เป็นข้อมลูประกอบการ
ตดัสินใจในการลงทนุ รวมทัง้เป็นกรอบการด าเนินงานเพื่อการ
มีสว่นร่วมและการรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัท 
มิถุนำยน 2561: บริษัทฯ เผยแพร่รายงานเพื่อความยั่งยืน
ประจ าปีต่อสาธารณะ โดยน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานของ
บริษัทในปี 2560 เทียบกบัตวัชีว้ดัหลกัและเป้าหมายที่ตัง้ไว้ใน
กลยทุธ์เพื่อความยัง่ยืนของบริษัท หรือที่เรียกวา่ SeaChange® 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทที่  
www.thaiunion.com/en/sustainability/report 
พฤษภำคม 2561:  บริษัทฯ เผยการด าเนินงานร่วมกบักรีนพี
ซตามข้อตกลงที่ลงนามร่วมกนัตัง้แต่ปี 2560 มีความคืบหน้า
เป็นที่น่าพอใจ ทัง้ด้านมาตรการแก้ไขการท าประมงที่ผิด
กฎหมายและการท าประมงที่มากเกินไป โดยบริษัทฯ ได้
ด าเนินการและบรรลผุลส าเร็จอย่างมีนยัส าคญัหลายโครงการ 
เช่น การเปิดตวัแนวปฏิบตัิด้านแรงงานบนเรือประมง นวตักรรม
ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัแบบดิจิทลั โครงการพฒันาการ
ประมง โครงการ Global Ghost Gear Initiative และ การ
สื่อสารกบัคู่ค้าและกองเรือเพื่อลดการใช้อปุกรณ์การท าประมง
ประเภทซัง้ (FAD) 
สินค้ำนวัตกรรม 

กรกฎำคม 2561: บริษัทฯ ได้เปิดตวัสินค้านวตักรรมใหม่เป็น
บรรจุภัณฑ์พลาสติ ก ใ สที่ ส ามา รถน ากลับมา ใ ช้ ใ หม่  
(Recyclable) และยงัสามารถท าให้ผู้บริโภคสามารถเห็นสินค้า
ก่อนที่จะซือ้ โดยบริษัทฯ มีการเปิดตวัสินค้านีใ้นร้านค้าปลีก 
Tesco และ Asda ในประเทศองักฤษ 
กรกฎำคม 2561: บริษัทได้เปิดตวัสินค้านวตักรรมภายใต้ช่ือ 
Infusion ผ่ า นแบ รน ด์  Chicken of the Sea ใ นป ร ะ เ ทศ
สหรัฐอเมริกา โดย Infusion คือสินค้าทนู่าปรุงรสแบบ Ready-
to-eat ที่มีหลากหลายรสชาติ 
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เงนิปันผล 

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในชว่ง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 ตามมติการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 6 สิงหาคม 2561 มูลค่า 0.25 
บาทตอ่หุ้น คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลที่ 53.3% ของก าไรสทุธิ
จากการด าเนินงานปรกติในคร่ึงปีแรกของปี 2561 (หรือ 131% 
เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิตามหน้างบการเงิน) โดยก าหนดวนัปิด
สมดุทะเบียนผู้  ถือหุ้น คือวนัที่ 21 สิงหาคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยพิเศษทำงกฎหมำย  

ในไตรมาส 2/2561 บริษัท Chicken of the Sea ได้บรรลุถึง
ข้อตกลงช าระค่าชดเชยกับร้านค้าปลีก Walmart ภายใต้คดี
ตอ่ต้านการผกูขาด (Antitrust) และคดีอื่นๆ โดยบริษัท Chicken 
of the Sea ได้มีการตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายคิด
เป็นมลูค่า 44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมลูค่าที่สะท้อนความ
เสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึน้กบัคดีนี ้และค่าใช้จ่ายดงักล่าวนัน้เป็น
ค่าใช้จ่ายพิเศษและไม่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินงานปรกติของ
บริษัทฯ แตอ่ยา่งไร 
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งบก ำไรขำดทุน**   

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

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

2Q61/ 2Q61/ 

2Q60 1Q61

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย 34,137 100% 34,818 100% 29,703 100% -2.0% 14.9%

ตน้ทนุขาย (29,428) -86.2% (29,863) -85.8% (26,343) -88.7% -1.5% 11.7%

ก าไรข ัน้ตน้ 4,709 13.8% 4,954 14.2% 3,360 11.3% -5.0% 40.1%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร (3,567) -10.4% (3,318) -9.5% (3,335) -11.2% 7.5% 6.9%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลยีน 222 0.7% 40 0.1% 581 2.0% 454.1% -61.8%

รายไดอ้ืน่* 672 2.0% 530 1.5% 844 2.8% 26.8% -20.4%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 2,036 6.0% 2,206 6.3% 1,449 4.9% -7.7% 40.4%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (500) -1.5% (563) -1.6% (505) -1.7% -11.2% -1.0%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 1,535 4.5% 1,643 4.7% 944 3.2% -6.6% 62.6%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (63) -0.2% (022) -0.1% 013 0.0% 188.1% -598.2%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ 07 0.0% (80) -0.2% 10 0.0% 0.0% -25.3%

ก าไรสทุธิ 1,472 4.3% 1,621 4.7% 957 3.2% -9.2% 53.8%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั 1,369 4.0% 1,421 4.1% 869 2.9% -3.7% 57.5%

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุของบรษัิท

ย่อย
103 0.3% 200 0.6% 88 0.3% -48.4% 17.3%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.29 0.29 0.18 -1.1% 57.5%

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด 0.29 0.29 0.18 -1.1% 59.3%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรียญสหรัฐ 31.92 34.30 31.54 -6.9% 1.2%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q61 % ตอ่ยอดขาย 2Q60 % ตอ่ยอดขาย 1Q61 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด* 972 0.7% 815 0.6% 19.3%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ 15,637 10.9% 16,344 11.2% -4.3%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 39,708 27.7% 43,184 29.6% -8.1%

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 2,040 1.4% 2,174 1.5% -6.2%

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 58,357 40.7% 62,581 42.8% -6.7%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 26,320 18.4% 25,261 17.3% 4.2%

คา่ความนยิมและสนิทรัพย์ไม่มตีัวตนอืน่ 13,862 9.7% 14,080 9.6% -1.5%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 44,851 31.3% 44,169 30.2% 1.5%

รวมสนิทรพัย ์    143,390 100% 146,092 100% -1.8%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 14,145 9.9% 15,365 10.5% -7.9%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 18,843 13.1% 19,823 13.6% -4.9%

สว่นของเงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 721 0.5% 849 0.6% -15.1%

สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 3,150 2.2% 000 0.0% -

สว่นของหนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - สทุธิ 45 0.0% 47 0.0% -4.6%

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ 2,027 1.4% 573 0.4% 253.6%

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 38,930 27.1% 36,657 25.1% 6.2%

เงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สทุธิ 14,671 10.2% 14,712 10.1% -0.3%

หุน้กู ้- สทุธิ 33,061 23.1% 36,169 24.8% -8.6%

หนีส้นิตามสัญญาเชา่การเงนิ - สทุธิ 131 0.1% 155 0.1% -15.4%

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่ 10,483 7.3% 10,348 7.1% 1.3%

รวมหนีส้นิ 97,276 67.8% 98,040 67.1% -0.8%

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 3,140 2.2% 3,768 2.6% -16.7%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  46,114 32.2% 48,051 32.9% -4.0%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 143,390 100% 146,092 100% -1.8%

เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 1H61 % ตอ่สนิทรพัยร์วม 2560 % ตอ่สนิทรพัยร์วม
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งบกระแสเงนิสด  

 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1H61 1H60 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 1,069 3,285 (2,216)

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน 1,437 1,356 81

ปรับปรุงรายการอืน่ 1,653 1,152 502

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนนิงาน 3,556 (638) 4,194

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 7,716 4,705 3,011

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 7,529 4,275 3,253

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ (2,124) (1,840) (284)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (5,308) (2,703) (2,605)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ 097 (267) 364

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 573 731 (158)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2 8 (06)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด 672 472 200

งบจา่ยลงทนุ (2,553) (2,384) (169)

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ 5,163 2,801 2,362

งบรวม
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