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ไตรมำส 3/2561: ก ำไรรำยไตรมำสสูงสุดนับตัง้แต่ปี 2558  
รำยได้รวม 
ในไตรมาสท่ี 3/2561 บริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั มหาชน (บริษัท
ฯ) รายงานยอดขายลดลง 1.9% เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2560 มา
อยู่ท่ี 34,174 ล้านบาทโดยหลักเป็นผลมาจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า
ขึน้ 1.2% เม่ือเทียบกบัปีก่อนและราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัลดลง  โดย
หากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนออก ยอดขายจะปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยเพียง 0.8% จากปีก่อนหน้า ทัง้นีย้อดขายในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2561 อยู่ท่ี 97,314 ล้านบาท ลดลง 2.9% เม่ือเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือลดลง 1.1% หากแยก
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  
ก ำไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ท่ี 5,378 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.5% 
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และ 14.0% เม่ือเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า การฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้ามีผลมาจากราคา
วตัถุดิบท่ีเร่ิมมีเสถียรภาพมากขึน้และการเจรจาปรับราคากับคู่ค้า 
อัตราก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 3/2561 อยู่ ท่ี 15.7% ปรับเพิ่มขึน้ 
1.52% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3/2560 และก าไรขัน้ต้นในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2561 คดิเป็น 13,468 ล้านบาท ลดลง 7.1% จากปีก่อน  
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
บริษัทรายงานก าไรจากการด าเนินงานท่ี 1,834 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
33.1% จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว การฟืน้ตวัมาจากต้นทนุวตัถุดิบ
ปลาทนู่าท่ีถูกลง การฟืน้ตวัของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์และการ
ควบคุมต้นทุนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหาร (SG&A) ปรับลดลง 0.9% จากปีก่อนหน้า แต่อย่างไรก็
ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่าย SG&A ต่อยอดขายในไตรมาส 3/2561 
ปรับเพิ่มขึน้ท่ีระดบั 10.4% ซึ่งสูงกว่า 10.3% ในไตรมาส 3/2560 
เน่ืองจากยอดขายท่ีปรับลดลงเล็กน้อย 
ก ำไรสุทธ ิ
แม้ว่าก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในไตรมาสจะลดลง การฟืน้ตวัของ
ผลการด าเนินงานยงัมีน า้หนกัมากกวา่และท าให้บริษัทรายงานก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานปรกติท่ี 1,730 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึน้ 0.4% 
เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า และยังเป็นก าไรรายไตรมาสท่ีสูงท่ีสุด
นับตัง้แต่ปี 2558 แต่เ น่ืองจากบริษัทมีการบันทึกการด้อยค่า
สินทรัพย์เพ่ือขายหรือปิดตวัของบริษัทแซลมอนแช่เย็นในประเทศ
สกอตแลนด์มลูค่า 420 ล้านบาท บริษัทจึงได้รายงานก าไรสุทธิตาม
งบการเงินท่ี 1,310 ล้านบาท โดยก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ปรับลดลง 13.3% จากปีท่ีแล้ว 
เน่ืองจากการด าเนินงานท่ีท้าทายในช่วงไตรมาส 1/2560 
กำรปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ 
ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทได้ประกาศเจตจ านงท่ีจะปิดธุรกิจ
แซลมอนในสกอตแลนด์โดยการขายหรือการปิดกิจการ ดังนัน้ 
รายการทางการเงินจากบริษัทย่อยดังกล่าวจะถูกรายงานอยู่ใน
รายการผลประกอบการจากการด าเนินงานท่ียกเลิก และบริษัทได้
บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์มูลค่า 420 ล้านบาทจากการ
ด าเนินการดงักล่าวในไตรมาส 3/2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

รำคำหุ้น (02/11/2561)                  16.80 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ   18.10 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                   17.90  บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:    0.25 บาท 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด          80.2 พนั ลบ. 
มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั (YTD)   200.1 ลบ. 
ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

(28/09/2561) 
ครอบครัวจนัศิริ                  19.93% 
กลุม่มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั              7.29% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                    7.34% 
ส านกังานประกนัสงัคม       7.21% 
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* 

 
*มีการปรับปรุงตวัเลขตามงบการเงินท่ีประกาศในเดือนกนัยายน 2561 

หน่วย: ลา้นบาท 3Q61 3Q60 2Q61

ยอดขาย 34,174   34,852   33,803   

ก าไรขัน้ตน้ 5,378     4,956     4,717     

EBITDA 3,221     3,049     2,803     

ก าไรสทุธิ 1,310     1,723     1,370     

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.27       0.37       0.29       

อัตราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%)      15.74      14.22      13.95 

อัตราสว่นก าไรสทุธ ิ(%) 3.83       4.94       4.05       

สดัสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้

ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x)
1.40       1.37       1.41       

อัตราผลตอบแทนตอ่เงนิทนุ (%) 9.80       8.65       7.88       

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่

EBITDA (x)
5.03       5.53       5.88       

หมำยเหตุ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปรกตนัิน้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยกำรตัง้ส ารองคา่ใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคดิเป็นมลูคา่ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561) และ
การบนัทกึการด้วยคา่ของสนิทรัพย์มลูคา่ 420 ล้านบาทอนัเก่ียวเน่ืองกบัเจตจ านงในการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ (ไตรมาส 3/2561) 
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กระแสเงนิสดและอัตรำหนีส้ินต่อทุน  
เนื่องจากการควบคมุสนิค้าคงคลงัอยา่งมีประสทิธิภาพ และผล
ประกอบการที่ปรับดีขึน้ กระแสเงินสดของบริษัทจึงอยูท่ี่ 2,186 
ล้านบาทในไตรมาส 3/2561 โดยมีอตัราวงจรการสร้างกระแส
เงินสดที่ 0.98 อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทนุอยู่ที่ระดบั 1.40 เทา่ 
และยังคงต ่ากว่าระดับข้อก าหนดทางการเงินของบริษัทฯ 
(bond covenant) ที่ระดบั 2.0 เทา่ 
บทวิเครำะห์งบกำรเงนิ 

 
*รายไดอ้ืน่รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  

**ปรบัปรงุตวัเลขจากการจดัประเภทรายการตน้ทุนขาย 

 

ในไตรมาส 3/2561 การด าเนินงานธุรกิจได้มีการฟืน้ตวัขึน้เมื่อ
เทียบกบัไตรมาส 2/2561 และยงัเติบโตขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน
หน้า เนื่องจากราคาวตัถดุิบมีเสถียรภาพมากขึน้และการเจรจา
ปรับราคาสินค้ากบัคูค้่าอยา่งต่อเนื่อง แม้การแข็งคา่ของคา่เงิน
บาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 1.2% จากปีก่อนหน้า 
ท าให้สง่ผลกระทบตอ่ผลยอดขายเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีที่แล้ว ผลก าไรนัน้ได้ปรับดีขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
โดยบริษัทได้รายงานก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติที่  
1,730 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และ
เพิ่มมากถึง 26.5% เมื่อเทียบไตรมาส 2/2561  
ยอดขำย 
ยอดขายไตรมาสที่ 3/2561 ลดลง 1.9% จากไตรมาสที่ 3/2560 
อยู่ที่ 34,174 ล้านบาท ยอดขายที่ปรับตวัลดลงนัน้เกิดจากการ
ที่คา่เงินบาทท่ีปรับแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
(1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2560) และราคาวัตถุดิบที่
ปรับตัวลดลง (ราคาทูน่าปรับลดลง 27.0% จากปีก่อนหน้า 
และราคากุ้ งปรับลดลง 11.0%) โดยบริษัทสามารถเจรจาปรับ
ราคาขายสนิค้าอาหารทะเลแปรรูปเพื่อสะท้อนราคาวตัถดุิบ แต่
ได้สง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการขาย โดยหากแยกผลกระทบจาก

อัตราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 
0.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
ยอดขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ลดลง 2.9% อยู่ที่ 
97,314 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากทัง้ค่าเงินบาทและราคา
วตัถดุิบ โดยหากแยกผลกระทบอตัราแลกเปลีย่นออก ยอดขาย
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 จะปรับลดลง 1.1% เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
ก ำไรขัน้ต้น 
บริษัทฯ รายงานก าไรขัน้ต้นไตรมาส 3/2561 ที่ 5,378 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 8.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3/2560 และ14.0 เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 2/2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเจรจาปรับ
ราคาสินค้าเพื่อสะท้อนต้นทนุของราคาวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ ราคา
วัตถุดิบมี เสถียรภาพมากขึ น้  และการฟื้นตัวของธุร กิจ 
ล็อบสเตอร์ อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ 15.7% 
เพิ่มขึน้ 1.52% เมื่อเทียบกบัช่วงไตรมาส 3/2560 และ 1.79% 
เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2561 
ก าไรขัน้ต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 13,468 ล้าน
บาท ลดลง 7.1% จากช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยแม้ว่าผล
ประกอบการในไตรมาส 2 และ 3/2561 นัน้เร่ิมมีการฟืน้ตวัแล้ว 
แต่ผลประกอบการที่ท้าทายในไตรมาส 1/2561 นัน้ยังส่งผล
กระทบอยู ่ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
เนื่องจากการควบคมุคา่ใช้จ่ายอยา่งต่อเนื่องท าให้คา่ใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร (SG&A) ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว
มาอยูท่ี่ 3,545 ล้านบาท ลดลงจาก 3,578 ล้านบาทในไตรมาส 
3/2560 แต่เนื่องจากยอดขายที่ปรับลดลงท าให้อัตราส่วน 
SG&A ต่อยอดขายเพิ่มขึน้เป็น 10.4% จาก 10.3% ในไตรมาส 
3/2560 
อตัราสว่นคา่ใช้จ่าย SG&A ตอ่ยอดขายในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2561 อยู่ที่ 10.7% โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากระดบั 10.5% ใน
ปีก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึน้ของอตัราส่วนนัน้สว่นมากเกิดจาก
ยอดขายที่ปรับตวัลดลงซึ่งเป็นผลจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นในปี 2561 
ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
ในไตรมาสที่  3/2561 บริษัทฯ รายงานผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ 128 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในไตรมาส 3/2560 ถึง 275 ล้านบาท แม้ว่าก าไร
จากอตัราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนัน้เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้มี
การจดัการความผนัผวนของคา่เงินได้อยา่งดี และค่าเงินบาทมี
การแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2561 ผลก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยนในไตรมาส 3/2561 นัน้ปรับลดลงจากไตรมาส 
3/2560 เป็นอย่างมาก เนื่องจากการจดัการความผนัผวนของ
ค่าเงินได้อย่างดี บริษัทได้บนัทึกผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ที่ 930 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.7% 
จากปีก่อนหน้า  

ยอดขาย 34,174 34,852 -1.9% 33,803 1.1%

ตน้ทนุขาย (28,795) (29,896) -3.7% (29,086) -1.0%

ก าไรข ัน้ตน้ 5,378 4,956 8.5% 4,717 14.0%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบรหิาร
(3,545) (3,578) -0.9% (3,536) 0.2%

ก าไร (ขาดทนุ) จาก

อัตราแลกเปลีย่น
128 275 -53.6% 222 -42.5%

รายไดอ้ืน่* 516 715 -27.8% 672 -23.2%

ก าไรกอ่นหกัภาษี

เงนิไดแ้ละดอกเบีย้

จา่ย

2,478 2,368 4.6% 2,075 19.4%

ตน้ทนุการเงนิ (504) (547) -7.9% (500) 0.8%

ก าไรกอ่นหกัภาษี

เงนิได้
1,974 1,821 8.4% 1,575 25.3%

ภาษีเงนิได ้ (146) 077 -290.1% (090) 62.5%

ก าไรสทุธิ 1,310 1,723 -23.9% 1,370 -4.3%

ก าไตอ่หุน้ 0.27 0.37       -25.8% 0.29 -4%

อัตราแลกเปลีย่น 

USD/THB
32.97 33.39 -1.2% 31.92 3.3%

อัตราก าไรขัน้ตน้ 15.7% 14.2% 14.0%

สดัสว่น SG&A ตอ่
ยอดขาย

10.4% 10.3% 10.5%

อัตราก าไรสทุธิ 3.8% 4.9% 4.1%

หน่วย: ลา้นบาท 3Q61 3Q60** YoY 2Q61** QoQ

หมำยเหตุ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปรกตนัิน้ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยกำรตัง้ส ารองคา่ใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคดิเป็นมลูคา่ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561) และ
การบนัทกึการด้วยคา่ของสนิทรัพย์มลูคา่ 420 ล้านบาทอนัเก่ียวเน่ืองกบัเจตจ านงในการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ (ไตรมาส 3/2561) 
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รำยได้อื่น (รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม) 
รายได้อื่นในไตรมาสที่ 3/2561 มีมลูคา่ 516 ล้านบาท โดยปรับ
ลดลง 27.8% จากไตรมาสที่ 3/2560 สาเหตุหลกัมาจากการ
ได้รับส่วนสินไหมทดแทนจากบริษัทในเครือในต่างประเทศใน
ไตรมาส 3/2560 แต่สว่นแบ่งก าไรของ Red Lobster ปรับตวัดี
ขึน้จากปีก่อนหน้า 
รายได้อื่นในในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561เพิ่มขึน้ 1.9% อยูท่ี่ 
2,031 ล้านบาท โดยเงินได้ดอกเบีย้รับจากการลงทุนใน Red 
Lobster ยงัคงทรงตวัจากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว  
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 3/2561 ลดลง 7.9% มาอยู่ที่ 
504 ล้านบาท โดยลดลงจากไตรมาส 3/2560 ที่ 547 ล้านบาท 
โดยต้นทุนทางการเงินสทุธิในไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ 3.08% 
ลดลงจาก 3.29% ในช่วงไตรมาส 3/2560 โดยหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้นัน้ลดลง 3.9% จาก ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 เนื่องจาก
บริษัทมีการช าระหนีจ้ากภาวะกระแสเงินสดที่ดีของบริษัท  
ต้นทนุทางการเงินใน 9 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 1,509 ล้าน
บาท ลดลง 6.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยลดลง
จากต้นทุนทางการเงินสุทธิใน 9 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 
3.04% ลดลงจาก 3.21% ในช่วง 9 เดือนปีแรกของปี 2560 
ภำษีเงนิได้ 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ 146 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับเครดิตภาษีมูลค่า 77 ล้านบาทในไตร
มาส 3/2560 เนื่องจากผลประกอบการดีขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูป โดยอตัราการจ่ายเงินภาษีสทุธิในไตรมาส 
3/2561 อยูท่ี่ 7.4%  
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 
224 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเงินจ่ายภาษีจ่าย 164 ล้านบาทใน 9 
เดือนแรกของปี 2560 โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึน้
เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตวัดีขึน้ อตัราการจ่ายเงินภาษี
สทุธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 4.9% เมื่อเทียบกบั 
2.8% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 
ก ำไรสุทธิ 
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติไตรมาส 
3/2561 อยู่ที่ 1,730 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.4% เมื่อเทียบกับไตร
มาส 3/2560 และ 26.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561 โดย
การฟืน้ตวันัน้เกิดจากผลประกอบการที่ดีขึน้ ราคาวตัถุดิบที่มี
เสถียรภาพมากขึน้ และการปรับราคาสนิค้ากบัคูค้่าเพื่อสะท้อน
ราคาวตัถดุิบ แม้ว่าบริษัทจะบนัทึกอตัราก าไรแลกเปลี่ยนและ
รายได้อื่นที่ลดลง อีกทัง้ยังมีการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีในไตร
มาส 3/2561 จากเครดิตภาษีในปีก่อนหน้า บริษัทยงัสามารถ
รายงานผลประกอบการก าไรสทุธิปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าได้ 
แต่อย่างไรก็ดี หากบนัทึกรายการด้อยค่าของทรัพย์สินมูลค่า 
420 ล้านบาท ก าไรสทุธิตามงบการเงินจะอยูท่ี่ 1,310 ล้านบาท  

บริษัทฯ รายงานก าไรสทุธิจากการด าเนินงานในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2561 อยู่ที่ 3,967 ล้านบาท ลดลง 13.3% เมื่อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 เนื่องจากสภาวการณ์ที่ท้าทายใน
ในไตรมาส 1/2561 โดยอัตราก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 อยู่ที่ 4.1% เมื่อเทียบกบั 4.6% 
ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หากรวมรายการการตัง้ส ารอง
ค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายและการบันทึกการด้วยค่าของ
สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ บริษัทได้รายงานก าไรสุทธิในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2561 ที่ 2,188 ล้านบาท 
บทวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงนิ 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ 
อยู่ที่ 142,421 ล้านบาท ลดลง 2.5% จาก 146,092 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2560 เป็นผลหลกัมาจากสนิทรัพย์หมนุเวยีนสทุธิลดลง 
โดยเฉพาะในรายการสนิค้าคงเหลอืและลกูหนีก้ารค้า เนื่องจาก
มลูคา่สนิค้าคงคลงัลดลงในไตรมาส เนื่องจากยอดขายไตรมาส 
3/2561 ปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า จ านวนวนัสินค้าคง
คลงัในไตรมาส 3/2561 ยงัสามารถปรับลดลงมาอยู่ที่ 125 วนั
ซึง่ลดลงจากระดบั 128 วนั ในไตรมาส 2/2561 
สินค้าคงคลงัสทุธิลดลง 7.4% จากระดบั ณ สิน้ปี 2560 มาอยู่
ที่  39,996 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากการควบจัดการ
สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และจากราคา
เฉลี่ยปลาทนู่าสายพนัธุ์ สคิปแจ็ค ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 ปรับ
ลดลง 8.3% เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2560 มาอยูท่ี่ 1,650 เหรียญ
สหรัฐตอ่ตนั ซึง่สง่ผลให้มลูคา่สนิค้าคงคลงัปรับตวัลดลง  
ลกูหนีก้ารค้าและเงินค้างรับอื่นปรับลดลงมาอยูท่ี่ 15,852 ล้าน
บาท จากระดบั ณ สิน้ปี 2560 ที่ 16,344 ล้านบาท เนื่องจาก
ยอดขายที่ปรับลดลงและการจัดเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 อยูท่ี่ 83,360 
ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจาก ณ สิน้ปี 2560 ที่อยูท่ี่ 83,521 ล้าน
บาท การลดลงเลก็น้อยเป็นผลหลกัมาจากการด้อยคา่ทรัพย์สนิ
ของบริษัทยอ่ยที่มีแผนจะปิดตวัลง  
หนีส้ินหมนุเวียนรวมเพิ่มขึน้ 21.8% จาก ณ สิน้ปี 2560 มาอยู่
ที่ 44,646 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 โดยการเพิ่มขึน้นัน้
เกิดจากการปรับเพิ่มขึน้ของส่วนของหุ้ นกู้ ที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปีตามตารางการช าระหนีป้รกตขิองบริษัท ยิ่งไปกวา่
นัน้มูลค่าเจ้าหนีก้ารค้ายังเพิ่มขึน้เล็กน้อย 2.4% จากสิน้ปี 
2560 มาอยูท่่ี่ 20,289 ล้านบาท 
หนีส้ินรวมลดลง 1.3% หรือคิดเป็นมลูค่า 1,227 ล้านบาท มา
อยู่ที่ 96,814 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 เป็นผลหลัก
เนื่องมาจากการช าระคืนหนีส้ินอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเจ้าหนี ้
การค้าจะปรับเพิ่มขึน้เลก็น้อยก็ตาม 
สว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดลดลง 5.1% จาก ณ สิน้ปี 2560 มาอยู่
ที่ 45,607 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งปี  

หมำยเหตุ ก าไรจากการด าเนินงานปรกตนิัน้ไม่รวมคา่ใช้จ่ายการตัง้ส ารองคา่ใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคดิเป็นมลูคา่ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561) และการ
บนัทกึการด้วยคา่ของสนิทรัพย์มลูคา่ 420 ล้านบาทอนัเก่ียวเน่ืองกบัเจตจ านงในการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ (ไตรมาส 3/2561) 
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บทวิเครำะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เงินสดรับจากการด าเนินงานอยู่
ที่ 10,651 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นบวก
โดยมีสาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานที่มีก าไรในระหว่างปี 
(EBITDA จ านวน 8,228 ล้านบาท) เนื่องจากผลการด าเนินงาน
ที่ป รับตัวดีขึ น้  และการควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียนที่มี
ประสิทธิภาพและราคาวตัถุดิบที่ปรับลดลงได้ส่งผลให้มูลค่า
สินค้าคงเหลือปรับลดลง แม้ว่ายอดขายในรูปเงินบาทจะลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทฯ ยังสามารถจัดการวัน
สินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิให้อยู่ที่ระดับ 105 วัน ซึ่งลดลงจาก
ระดบั 110 วนัในช่วงไตรมาส 3/2560 
เงินสดสทุธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทนุอยูท่ี่ 2,797 ล้านบาท เป็น
ผลหลกัจากการการลงทนุปกติที่เกิดขึน้ในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2561 
บริษัทฯ บนัทกึเงินสดจ่ายสทุธิส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 
7,885 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการช าระคืน
เงินกู้ ระยะสัน้เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจาก
กิจกรรมการด าเนินงาน 
จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลการขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่ มีเงินสด
ลดลงสุทธิเท่ากับ 51 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ ปลายไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ 764 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 3/2561 จ านวนวนัลกูหนีก้ารค้าสทุธิลดลงมาอยู่
ที่ 34 วนั เมื่อเทียบกบั 40 วนัในไตรมาส 3/2560 โดยการลดลง
เป็นผลจากรอบการจัดเก็บหนีก้ารค้าที่รวดเร็วขึน้ (โดยมูลค่า
ลกูหนีก้ารค้าลดลงลดลงมากกวา่ยอดขาย) 
จ านวนวนัสินค้าคงเหลือสทุธิ ณ ไตรมาส 3/2561 ใกล้เคียงกบั
ปีก่อนหน้าที่ 125 วนั เมื่อเทียบกบั 124 วนัในไตรมาส 3/2560 
โดยอัตราการปรับลดลงของต้นทุนขายนัน้ใกล้เคียงกับอตัรา
ปรับลดลงของมลูคา่สนิค้าคงคลงั  
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 ลดลงมาอยู่
ที่ 1.32 เท่า เทียบกับ 1.67 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 โดยมี
เหตหุลกัจากมลูคา่สนิค้าคงคลงัและลกูหนีก้ารค้าสทุธิลดลง 
อตัราผลตอบแทนตอ่เงินทนุ (ROCE) ณ ไตรมาส 3/2561 อยูท่ี่ 
9.8% จาก 8.6% ในไตรมาส 3/2560 สาเหตหุลกัมาจากอตัรา
ก าไรที่เพิ่มสูงขึน้ โดยฐานเงินทุนเฉลี่ย ณ ไตรมาส 3/2561 
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้ามา
อยูท่ี่ 101,117 ล้านบาท  
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ได้ลดลง 2,467 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ 
ณ สิน้ปี 2560 (ลดลง 3.7%) โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นนัน้ก็ได้ลดลง
จากเงินปันผลจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นและเงินปันผลจ่ายให้แก่สว่น
ได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (Minority) มลูค่า 2,398 ล้านบาท 
ส่งผลให้สดัส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือ
หุ้น ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ 1.40 เท่า ซึ่งหากแยกรายการ
ค่าใช้จ่ายบันทึกล่วงหน้าที่เก่ียวกับคดีความของบริษัทลกูใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาออก สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิ
ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นจากการด าเนินงานปรกติ ณ สิน้ไตรมาส 
3/2561 จะอยูท่ี่ระดบั 1.36 เทา่  
และถึงแม้ว่าอตัราส่วนหนีด้งักล่าวจะค่อนข้างสงูเมื่อเทียบกบั
ในอดีตของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามอตัราส่วนนีย้งัคงต ่ากว่า
ข้อก าหนดทางการเงินที่ 2.0 เท่าอยู่มาก ดงันัน้จึงไม่เป็นความ
เสีย่งที่มีนยัตอ่การด าเนินงานของบริษัท   
แม้วา่จะประสบสภาวการณ์ที่ท้าทาย บริษัทฯ ยงัสามารถรักษา
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้ดี ท าให้สามารถ
ช าระคืนหนีส้นิบางสว่นของบริษัทฯ ได้ 
สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรจากการด าเนินงานกอ่น
หกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 ลดลงที่ 5.03 เท่า 
จาก 5.53 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3/2560 เนื่องจาก EBITDA ปรับ
เพิ่มขึน้ 5.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ในขณะที่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ปรับลดลงเล็กน้อยที่ 3.9% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  

3Q61 3Q60 2Q61

จ านวนวนัลกูหนี้การคา้ 34 40 33

จ านวนวนัสนิคา้คงคลัง 125 124 128

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (x) 1.32 1.67 1.50

อัตราผลตอบแทนตอ่เงนิทนุ (%) 9.8% 8.6% 7.9%

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 12.3% 15.5% 12.5%

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยทั์ง้หมด

 (%)
6.9% 6.5% 5.8%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้ (x)
1.40 1.37 1.41

หนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่EBITDA (x) 5.03 5.53 5.88

อัตราสว่นความสามารถในการจา่ย

ดอกเบีย้ (x)
4.92 4.33 4.15

มลูคา่ตามบัญช ี(บาทตอ่หุน้) 8.90 9.33 9.01

หมำยเหตุ ก าไรจากการด าเนินงานปรกตนิัน้ไม่รวมคา่ใช้จ่ายการตัง้ส ารองคา่ใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคดิเป็นมลูคา่ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561) และการ
บนัทกึการด้วยคา่ของสนิทรัพย์มลูคา่ 420 ล้านบาทอนัเก่ียวเน่ืองกบัเจตจ านงในการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ (ไตรมาส 3/2561) 
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อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาส 3/2561 
อยู่ที่ 4.92 เท่า เพิ่มขึน้จาก 4.33 เท่าในไตรมาส 3/2560 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการฟืน้ตวัของก าไรจากการด าเนินงาน  
หนีส้นิเฉพำะที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย จ ำแนกตำมสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย
อยู่ที่ 64,066 ล้านบาท โดยหนีส้ินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท 
โดยมีสดัสว่นอยูท่ี่ 99% ของหนีท้ัง้หมด โดยมีหนีส้นิสกลุยโูรอยู่
ที ่1% ของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด 
ภำพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รำยได้รวม: 
   

 

 

 

 
 

 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป1:  
ฟ้ืนตวัอย่ำงแข็งแกร่ง    

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

มูลค่ำ  16,090 15,223 14,100 16,363 16,806 

แบรนด์ 59.0% 52.0% 57.7% 55.8% 56.1% 

รบัจ้าง
ผลิต 

41.0% 48.0% 42.3% 44.2% 43.9% 

ปริมำณ
ขำย 

93,807 90,065 83,314 93,855 93,236 

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

 

ในช่วงไตรมาสที่ 3/2561 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปอยู่ที่ 16,806 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.4% จากไตรมาสที่ 
3/2560 ในขณะที่ปริมาณขายจะลดลง 0.6% บริษัทฯ สามารถ
ปรับราคาสนิค้าได้สะท้อนราคาวตัถดุิบได้ดีขึน้  
อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในไตรมาสที่ 
3/2561 อยู่ที่ 18.9% เพิ่มขึน้ 1.89% เมื่อเทียบกับไตรมาส 
3/2560 และ 1.27% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2561 อนัเป็นผล
มาจาก  
• เนื่องจากราคาวตัถดุิบปลาทนู่ามีเสถียรภาพมากขึน้ และ

การเจรจาปรับราคากับคู่ ค้าซึ่งท าให้บริษัทฯ สามารถ
จดัการต้นทนุขายได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  

• การปรับราคาสินค้าเพื่อสะท้อนราคาวัตถุดิบได้ดียิ่งขึน้
โดยเฉพาะในกลุม่ธุรกิจสินค้าแบรนด์ ท าให้อตัราก าไรใน
ธุรกิจแบรนด์ฟืน้ตวัขึน้จากปีก่อนหน้า  

ยอดขายของกลุม่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2561 อยู่ที่ 47,269 ล้านบาท โดยปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.5% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยได้รับอานิสงค์จาก
การปรับราคาสนิค้า  
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เยน็และธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

อัตรำก ำไรฟ้ืนตวัจำกไตรมำส 2/2561 

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

มูลค่ำ 14,183 14,967 11,157 12,990 13,037 

แบรนด์ 34.3% 34.8% 34.0% 35.0% 36.1% 

รบัจ้าง
ผลิต 

65.7% 65.2% 66.0% 65.0% 63.9% 

ปริมำณ
ขำย 

65,725 62,564 53,201 62,253 63,443 

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

ในไตรมาสที่ 3/2561 ยอดขายของกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้อง อยู่ที่ 13,037 ล้าน
บาท ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคากุ้ งที่ปรับลดลง ( -11%) และ
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้ (-1.2%) ปริมาณการขายได้ปรับลดลง
เช่นกนัท่ี 3.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
อัตราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่
เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้องในไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ 10.1% 
ลดลง 0.12% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า แต่
เพิ่มขึน้ 1.62% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561 โดยการปรับตวั
ลดลงจากปีก่อนหน้านัน้เกิดขึน้จากการแข็งขนัในตลาดที่รุนแรง  
ธุรกิจแซลมอลในยโุรปสามารถรายงานก าไรฟืน้ตวัในไตรมาส 
3/2561 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561 เนื่องจากราคาวตัถดุิบ
แซลมอนได้ปรับลดลง 16.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2561 

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
1%

ยูโร
1%

ธันวำคม 2560

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
0%

ยูโร
2%

กันยำยน 2561

46% 48% 49%
41% 38% 38%

13% 13% 13%

3Q60 2Q61 3Q61

หน่วย: ลา้นบาท 

▪ ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู ▪ ธุรกิจผลติภณัฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ▪ ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

34,853 33,803 34,174 

     -1.9% YoY, +1.1% QoQ 

หมำยเหตุ ก าไรจากการด าเนินงานปรกตนิัน้ไม่รวมคา่ใช้จ่ายการตัง้ส ารองคา่ใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคดิเป็นมลูคา่ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561) และการ
บนัทกึการด้วยคา่ของสนิทรัพย์มลูคา่ 420 ล้านบาทอนัเก่ียวเน่ืองกบัเจตจ านงในการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ (ไตรมาส 3/2561) 
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ส าหรับปริมาณขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ของกลุ่ม
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่ เย็น  และธุรกิจที่
เก่ียวข้อง ทรงตัวจากปีก่อนหน้า แม้ว่ายอดขายรวมจะปรับ
ลดลงจากราคากุ้งที่ปรับลดลงก็ตาม  
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภณัฑ์มูลค่ำเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
ธุรกิจมูลค่ำเพิ่มก ำไรฟ้ืนตวั 

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

มูลค่ำ 4,580 4,548 4,080  4,450  4,331  

แบรนด์ 9.1% 8.1% 8.5% 8.7% 9.4% 

รบัจ้าง
ผลิต 

90.9% 91.9% 91.5% 91.3% 90.6% 

ปริมำณ
ขำย 

38,454 39,862 37,638 37,843 39,596 

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

ในไตรมาสที่ 3/2561 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ อื่นๆ อยู่ที่ 4,331 ล้านบาท ลดลง 
5.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2560 เนื่องจากการปรับปรุง
ทางบญัชียอดขายผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่มบางรายการ  
ยอดขายธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งได้รายงานยอดขายทรงตวัเมื่อ
เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
อัตราก าไรกลุ่มธุร กิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่มและอื่นๆ เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 21% โดยมาจากการปรับ
ราคาขายและแนวโน้มราคาวตัถดุิบดีขึน้ในรายธุรกิจมลูคา่เพิ่ม 
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  

 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 สดัสว่นรายได้ของธุรกิจแบรนด์
ค่อนข้างทรงตัวที่ 41.9% (เมื่อเทียบกับ 43.2% ในปี 2560) 
ส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างผลิตมีสัดส่วน 58.1% ของยอดขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว  
ส าหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2561 ลดลง 8.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสาเหตุ
หลกัมาจากคา่เงินเหรียญสหรัฐออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเงินบาท
ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจแบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ลดลง  
ยอดขายของธุรกิจรับจ้างผลิตยงัได้ปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.3% เมื่อ
เทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยเป็นผลหลกัมาจาก
ปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้   
ภำพรวมธุรกิจแบ่งตำมภมิูภำค: 

 

 2558 2559 2560 9M61 

ยอดขำยรวม 125,183 134,375 136,535 97,314 

อเมริกำ 42.2% 39.4% 37.9% 37.2% 

ยุโรป 29.4% 32.5% 31.6% 31.3% 

ญ่ีปุ่น 6.3% 6.4% 6.2% 5.9% 

ไทย 8.0% 8.3% 9.5% 10.3% 

ประเทศ
อื่นๆ 

14.1% 13.4% 14.8% 15.3% 

หมายเหต:ุ ประเทศอืน่ๆ รวมถึงประเทศอืน่ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอืน่ๆ  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 สัดส่วนยอดขายตลาดใน
ประเทศไทยปรับเพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบั
ตลาดไทยท่ามกลางสภาวการณ์แข่งขันที่ รุนแรงในตลาด
สง่ออก โดยบริษัทฯ มุ่งพฒันาสินค้าและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการบริโภคในประเทศ  
สดัสว่นยอดขายจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 37% จากทวีป
ยโุรปที่ 31% ญ่ีปุ่ นท่ี 6% และยอดขายในประเทศที่ 10% 
 
 

59% 59% 58%
58.0%

41% 41% 42%

42%

2558 2559 2560 9M61

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

125,183
134,375 134,959

97,314

หน่วย:ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท 

หมำยเหตุ ก าไรจากการด าเนินงานปรกตนิัน้ไม่รวมคา่ใช้จ่ายการตัง้ส ารองคา่ใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคดิเป็นมลูคา่ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561) และการ
บนัทกึการด้วยคา่ของสนิทรัพย์มลูคา่ 420 ล้านบาทอนัเก่ียวเน่ืองกบัเจตจ านงในการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ (ไตรมาส 3/2561) 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 3/2561 สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  
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ปัจจัยหลกัที่กระทบกำรด ำเนินงำน:  
รำคำวัตถุดบิหลักปรับตัวลดลงในไตรมำส 3/2561 
รำคำวัตถุดบิปลำทูน่ำพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 

ในเดือนตลุาคม 2561 ราคาปลาทนูา่อยูท่ี่ 1,525 เหรียญสหรัฐ
ต่อตนั ขณะที่ในไตรมาสที่ 3/2561 ราคาปลาทูน่า เฉลี่ยอยู่ที่ 
1,467 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยลดลง 27.0% เมื่อเทียบกบัไตร
มาสที่ 3/2560 และ 12.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2561  

รำคำวัตถุดบิกุ้งขำว  
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 

ในเดือนตุลาคม 2561 ราคากุ้ งขาวอยู่ที่ 140 บาทต่อกิโลกรัม 
ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2561 ราคากุ้ งขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 158 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยลดลง 11.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3/2560 
แตป่รับเพิ่มขึน้ 12.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2561 

รำคำวัตถุดบิปลำแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 

 

ในเดือนตุลาคม 2561 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 58 NOK ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2561 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่
อยู่ที่ 58 NOK ต่อกิโลกรัม โดยปรับลดลง 3.1% เมื่อเทียบกบั 
ไตรมาสที่ 3/2560 และ 16.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2561 

อัตรำแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่ำสหรัฐต่อสกุลเงนิบำท 

  

ในเดือนตุลาคม 2561 อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 32.77 ส าหรับไตรมาสที่ 3/2561 บาท
เฉลี่ยอยู่ที่ 32.97 แข็งค่าขึน้ 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
3/2560 และออ่นคา่ลง 3.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2561 

เงนิสกุลยโูรต่อสกุลเงนิบำท 

 

 

หมำยเหตุ ก าไรจากการด าเนินงานปรกตนิัน้ไม่รวมคา่ใช้จ่ายการตัง้ส ารองคา่ใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคดิเป็นมลูคา่ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561) และการ
บนัทกึการด้วยคา่ของสนิทรัพย์มลูคา่ 420 ล้านบาทอนัเก่ียวเน่ืองกบัเจตจ านงในการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ (ไตรมาส 3/2561) 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 3/2561 สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  
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ในเดือนตลุาคม 2561 อตัราแลกเปลีย่นเงินสกลุยโูรต่อสกุลเงิน
บาท อยูท่ี่ 37.64 ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2561 อตัราแลกเปลีย่น
เงินสกุลยโูรต่อสกลุเงินบาทเฉลี่ย อยู่ที่ 38.35 โดยเงินบาทแข็ง
ค่าขึน้ 2.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2560 แต่อ่อนค่าลง 
0.8% เมื่อเทียบกบัไตรมาส ท่ี 2/2561  

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำท 

 

ในเดือนตุลาคม 2561 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์
ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 42.64 ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2561 
อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุปอนด์สเตอร์ลิงตอ่สกุลเงินบาทเฉลีย่ 
อยู่ที่ 42.99 เงินบาทแข็งค่าขึน้ 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
3/2560 และ 1.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2561 

พัฒนำกำรหลักของบริษัทฯ 

กิจกรรมกำรลงทุนบริษัทฯ 
พฤศจิกำยน 2561: ไทยยเูนี่ยนได้เดินหน้าขยายกิจการโดยได้
เปิดตัว Lobster Lab  King Oscar ซึ่ง เป็นร้านอาหารทะเล
แบบพรีเมียมใน Supermarket Hema ของกลุ่ม Alibaba ใน
เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยธุรกิจนีจ้ะเปิดให้บริการเต็ม
รูปแบบตัง้แต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยจะ
ให้บริการอาหารแบบห่อกลับ (Take Away) และทานที่ ร้าน 
(Dine-in) โดยเน้นการให้บริการเมนลูอ็บสเตอร์สดๆ น าเข้าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

กันยำยน 2561: บริษัท Européenne de la Mer ซึง่เป็นบริษัท
ลูกของไทยยูเนี่ยนได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยกเลิกส่วนงาน
แซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ โดยการขายหรือ
ทางเลือกสดุท้ายโดยการปิดกิจการภายใต้การด าเนินงานของ
บริษัท The Edinburgh Salmon Company Ltd (ESCo) โดย
บริษัทได้พิจารณาทางเลือกในทกุๆ ด้านเพื่อที่จะลดผลกระทบ
เชิงลบที่อาจเกิดขึน้ต่อพนักงานของบริษัท โดยบริษัทย่อยที่
ประกอบขึน้เป็นส่วนงานนีไ้ด้ถูกรายงานไว้ในงบการเงินเป็น
การด าเนินงานที่ยกเลิก กลุ่มบริษัทมีการเร่ิมด าเนินการตาม
แผนเพื่อหาผู้ซือ้ กลุม่บริษัทคาดว่าจะขายสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง
ทัง้หมดได้ภายในสบิสองเดือน 

รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ  
กันยำยน 2561: บริษัทฯ ได้รับเกียรติเป็น 1 ใน 16 บริษัทดีเดน่ 
จาก 96 บริษัทใน 12 ประเทศเอเซียที่ได้รับคดัเลือกจากผลการ
โหวตกว่า 2,382 โหวต ในการพิจารณารางวัล Asiamoney 
Asia’s Outstanding Companies Poll 2018  ภายใ ต้กลุ่ม
รางวลัตอ่ไปนี ้ 
• Overall Most Outstanding Company in Thailand 
• Most Outstanding Company in Thailand, 
Consumer Staples Sector 
ตุลำคม 2561 : บริษัทฯ ได้เกียรติเข้าชิงใน IR Magazine 
Awards – South East Asia 2018 ภายใต้กลุม่รางวลั 
• Most progress in Investor Relations 
• Best in sector: Consumer Staples 
• Best in country: Thailand 
• Best investor event 
ควำมยั่ ง ยื น / Environmental, Social, and Governance 
(ESG) 
กันยำยน 2561: ไทยยเูนี่ยนได้รับเลือกให้ติดดชันีความยัง่ยืน
ดาวโจนส์ (DJSI) หมวดตลาดเกิดใหม ่เป็นปีที่ 5 ติดตอ่กนั 
ตุลำคม 2561: มลูนิธิธอมป์สนั รอยเตอร์ส เป็นหน่วยงานเพื่อ
การกุศลของผู้ ให้บริการชัน้น าของโลกด้านข่าวและข้อมูลได้
ประกาศให้ บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 
6 บริษัทที่ เ ข้ารอบสุดท้ายชิงรางวัล Stop Slavery Award 
ประจ าปี โดยรางวัลนีเ้ปิดตัวครัง้แรกในปี 2558 และเป็นที่
ยอมรับทั่วโลกครัง้แรกส าหรับภาคธุรกิจในการตัง้มาตรฐาน
ระดับสูงในความพยายามที่จะขจัดแรงงานบงัคบัจากห่วงโซ่
อปุทาน 
ตุลำคม 2561: ดร. แดเร่ียน แมคเบน ผู้อ านวยการกลุ่มการ
พฒันาที่ยัง่ยืนของไทยยเูนี่ยน ได้รับรางวลั ผู้น าด้านธุรกิจแห่ง
ปี  ประจ าปี  2561 ในงาน การมอบรางวัล Responsible 
Business Awards ครัง้ที่ 8 ประจ าปี 2561 
พฤศจิกำยน 2561: สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ได้จัดอนัดบัให้ไทยยเูนี่ยนให้อยู่ในระดบัดีเลิศจาก
การจดัท าการส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2561 (CGR 2018) 

 

 

 

หมำยเหตุ ก าไรจากการด าเนินงานปรกตนิัน้ไม่รวมคา่ใช้จ่ายการตัง้ส ารองคา่ใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคดิเป็นมลูคา่ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561) และการ
บนัทกึการด้วยคา่ของสนิทรัพย์มลูคา่ 420 ล้านบาทอนัเก่ียวเน่ืองกบัเจตจ านงในการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์ (ไตรมาส 3/2561) 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 3/2561 สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  
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งบก ำไรขำดทุน**   

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

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

3Q61/ 3Q61/ 

3Q60 2Q61

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย 34,174 100% 34,852 100% 33,803 100% -1.9% 1.1%

ตน้ทนุขาย (28,795) -84.3% (29,896) -85.8% (29,086) -86.0% -3.7% -1.0%

ก าไรข ัน้ตน้ 5,378 15.7% 4,956 14.2% 4,717 14.0% 8.5% 14.0%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร (3,545) -10.4% (3,578) -10.3% (3,536) -10.5% -0.9% 0.2%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลยีน 128 0.4% 275 0.8% 222 0.7% -53.6% -42.5%

รายไดอ้ืน่* 516 1.5% 715 2.1% 672 2.0% -27.8% -23.2%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 2,478 7.2% 2,368 6.8% 2,075 6.1% 4.6% 19.4%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (504) -1.5% (547) -1.6% (500) -1.5% -7.9% 0.8%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 1,974 5.8% 1,821 5.2% 1,575 4.7% 8.4% 25.3%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (146) -0.4% 077 0.2% (090) -0.3% -290.1% 62.5%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ (451) -1.3% (51) -0.1% (05) 0.0% 0.0% 8913.2%

ก าไรสทุธิ 1,828 5.3% 1,898 5.4% 1,485 4.4% -3.7% 23.1%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั 1,310 3.8% 1,723 4.9% 1,370 4.1% -23.9% -4.3%

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 517 1.5% 175 0.5% 115 0.3% 195.0% 349.7%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.27 0.37 0.29 -25.8% -4.3%

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด 0.27 0.37 0.29 -25.8% -4.3%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ 32.97 33.39 31.92 -1.2% 3.3%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 3Q61 % ตอ่ยอดขาย 3Q60 % ตอ่ยอดขาย 2Q61 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด* 764 0.5% 815 0.6% -6.2%

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 15,852 11.1% 16,344 11.2% -3.0%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 39,996 28.1% 43,184 29.6% -7.4%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 2,449 1.7% 2,174 1.5% 12.6%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 59,061 41.5% 62,581 42.8% -5.6%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ 26,166 18.4% 25,261 17.3% 3.6%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนอืน่ 29,751 20.9% 30,851 21.1% -3.6%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 27,443 19.3% 27,398 18.8% 0.2%

รวมสนิทรพัย ์    142,421 100% 146,092 100% -2.5%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 13,748 9.7% 15,365 10.5% -10.5%

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 20,289 14.2% 19,823 13.6% 2.4%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 149 0.1% 849 0.6% -82.4%

สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 9,148 6.4% 000 0.0% -

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - สทุธิ 43 0.0% 47 0.0% -9.5%

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1,269 0.9% 573 0.4% 121.3%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 44,646 31.3% 36,657 25.1% 21.8%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สทุธิ 14,613 10.3% 14,712 10.1% -0.7%

หุน้กู ้- สทุธิ 27,009 19.0% 36,169 24.8% -25.3%

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธิ 120 0.1% 155 0.1% -22.7%

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 10,426 7.3% 10,348 7.1% 0.8%

รวมหนีส้นิ 96,814 68.0% 98,040 67.1% -1.3%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 3,137 2.2% 3,768 2.6% -16.7%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  45,607 32.0% 48,051 32.9% -5.1%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 142,421 100% 146,092 100% -2.5%

เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 9M61 % ตอ่สนิทรพัยร์วม 2560 % ตอ่สนิทรพัยร์วม

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



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสที่ 3/2561 สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  
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งบกระแสเงนิสด  

 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 9M61 9M60 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 2,542 5,042 (2,501)

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน 2,181 2,038 143

ปรับปรุงรายการอืน่ 2,103 913 1,190

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน 4,147 (1,804) 5,951

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 10,972 4,705 6,268

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 10,651 5,492 5,159

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน (2,797) (2,565) (232)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (7,885) (2,815) (5,070)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ (032) 112 (143)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 573 731 (158)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (12) 14 (26)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด 529 857 (328)

งบจา่ยลงทุน (3,723) (3,877) 153

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ 7,349 3,081 4,268

งบรวม


