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ไตรมำส 1/2562: ผลประกอบกำรฟ้ืนตัวแข็งแกร่ง  
รำยได้รวม 
ในไตรมาสท่ี 1/2562 บริษัทไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั มหาชน (บริษัท
ฯ) รายงานยอดขายปรับขึน้เล็กน้อยท่ี 0.1% จากไตรมาสท่ี 1/2561 
มาอยู่ท่ี 29,369 ล้านบาท แม้ว่าค่าเงินสกุลยุโรปจะอ่อนค่าลงเม่ือ
เทียบกบัเงินบาทก็ตาม และหากหกัผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน
ออก ยอดขายไตรมาส 1/2562 จะปรับตัวเพิ่มขึน้ 2.3% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยการปรับตวัขึน้ของยอดขายนัน้เกิดจาก
ปริมาณการขายท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ในธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นและแช่
แข็ง และธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้ง ในขณะที่ยอดขายธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปถูกกระทบจากค่าเงินท่ีผนัผวนดงัท่ีกล่าวมา โดยยอดขายใน
รูปเงินเหรียญสหรัฐในไตรมาส 1/2562 อยู่ท่ี 929 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ก ำไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสท่ี 1/2562 อยู่ ท่ี 4,382 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
29.3% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เน่ืองจากราคาวตัถุดิบปลา
ทูน่าได้มีเสถียรภาพมากขึน้ การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และการมุ่งเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีมลูค่าเพิ่มมากขึน้ โดยอตัราก าไร
ขัน้ต้นในไตรมาส 1/2562 ปรับเพิ่มขึน้ 3.37% มาอยู่ท่ี 14.9% 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
บริษัทรายงานก าไรจากการด าเนินงานท่ี 1,020 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
997% จากปีก่อนหน้า โดยการฟืน้ตวันัน้มาจากการท่ีบริษัทประสบ
ภาวะราคาวตัถดุบิและคา่เงินผนัผวนมากในไตรมาส 1/2561  
ค่าใช้จ่าย SG&A นัน้ได้เพิ่มขึน้ 2.0% จากปีก่อนหน้าซึ่งท าให้
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ต่อยอดขายใน
ไตรมาส 1/2562 อยู่ท่ีระดบั 11.4% ซึง่ปรับตวัขึน้จากระดบั 11.2% 
ในไตรมาส 1/2561 
ก ำไรสุทธ ิ
บริษัทรายงานก าไรสุทธิอยู่ท่ี 1,273 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 46.5%
แม้ว่ารายการก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจะปรับลดลงและคา่ใช้จ่าย
ภาษีเพิ่มขึน้ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีผลก าไรจากบริษัทร่วมจาก Avanti 
Frozen ได้ปรับตวัดีขึน้จากปีก่อนหน้า  
กระแสเงนิสดและอัตรำหนีส้ินต่อทุน  
ด้วยกระแสเงินสดท่ีดี บริษัทสามารถช าระหนีส้ินมูลค่า 959 ล้าน
บาทในไตรมาส 1/2562 ส่งผลให้อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อทุนปรับดี
ขึน้ท่ีระดบั 1.36 เทา่ ซึง่ยงัคงต ่ากวา่ระดบัข้อก าหนดทางการเงินของ
บริษัทฯ (bond covenant) ท่ีระดบั 2.0 เทา่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีปรับปรุงใหม่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง
การเงิน ส่งผลให้อตัราหนีส้ินต่อทนุ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ปรับ
เพิ่มขึน้จาก 1.35 เป็น 1.39 และส่งผลกระทบตอ่งบการเงินไตรมาส 
1/2562 เพียงเล็กน้อยท่ีกวา่ 200 ล้านบาทตอ่ยอดขายและก าไร 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ส่งผล
ให้เกิดบัญชี สิทธิการใช้สินทรัพย์ ขึน้มูลค่า 1,838 ล้านบาทและ 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า มลูคา่ 1,461 พนัล้านบาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

รำคำหุ้น (03/05/2562)                  18.60 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ   19.50 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                   14.70  บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:    0.25 บาท 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด          88.8 พนั ลบ. 
มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั (YTD)   221.4 ลบ. 
ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

(07/03/2562) 
ครอบครัวจนัศิริ                  19.60% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                    7.93% 
กลุม่มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั               7.29% 
ส านกังานประกนัสงัคม       7.18% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์             6.86% 
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 2562 

หน่วย: ลา้นบาท 1Q62 1Q61 4Q61

ยอดขาย 29,369   29,329   36,012   

ก าไรขัน้ตน้ 4,382     3,388     5,356     

EBITDA 2,818     2,226     2,704     

ก าไรสทุธิ 1,273     869        1,223     

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.27       0.18       0.26       

อัตราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%)      14.92      11.55      14.87 

อัตราสว่นก าไรสทุธ ิ(%) 4.33       2.96       3.40       

สดัสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ (x)
1.36       1.35       1.39       

อัตราผลตอบแทนตอ่เงนิทนุ (%) 8.03       5.62       7.72       

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่

EBITDA (x)
5.63       7.32       5.95       
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บทวิเครำะห์งบกำรเงนิ 

 
ในไตรมาส 1/2562 การด าเนินงานธุรกิจในภาพรวมฟืน้ตวัขึน้
จากไตรมาส 1/2561 อย่างมาก เนื่องจาก ปริมาณการขายที่
ปรับตัวดีขึน้ ราคาวัตถุดิบที่มีเสถียรภาพมากขึน้ และการ
มุง่เน้นไปยงัการควบคมุต้นทนุอยา่งตอ่เนื่อง โดยปัจจยัดงักลา่ว
ส่งผลให้ยอดขายปรับเพิ่มขึน้ 2.3% เมื่อไม่รวมผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และก าไรสุทธิปรับเพิ่มขึน้ 47% มาอยู่ที่  
1,273 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 
ยอดขำย 
ยอดขายไตรมาสที่ 1/2562 ปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยที่ 0.1% จาก
ไตรมาสที่ 1/2561 มาอยูท่ี่ 29,369 ล้านบาท โดยถกูผลกระทบ
จากการที่ค่าเงินยูโรและค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกบัเงินบาท และหากหกัผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าวออก ยอดขายจะปรับตัวเพิ่มขึน้ 2.3% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย
ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งจาก
ปีก่อนหน้า แม้ว่าเงินสกลุเหรียญสหรัฐไตรมาส 1/2562 จะทรง
ตวัจากปีก่อนหน้า (+0.2%) จากปีก่อนหน้า แต่ค่าเงินยโูรและ
คา่เงินปอนด์สเตอร์ลงิออ่นคา่ลง 7.4% และ 6.3% เมื่อเทียบกบั
เงินบาท โดยยอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐไตรมาส 
1/2562 อยูท่ี่ 929 ล้านเหรียญ  
ก ำไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ 4,382 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
29.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีที่แล้ว การปรับฟืน้
ตวัของอตัราท าก าไรนัน้เป็นผลมาจากสภาวะราคาวตัถดุิบที่มี
เสถียรภาพมากขึน้ โดยเฉพาะในธุรกิจทูน่า การฟื้นตวันัน้ยงั

ได้ผลดีจากปริมาณการขายที่ปรับเพิ่มขึน้ และการมุ่งเน้นการ
ผลติสนิค้ามลูค่าเพิ่มให้มากขึน้  โดยเฉพาะในกลุม่ธุรกิจอาหาร
ทะเลแช่แข็ง และอาหารสตัว์เลีย้ง โดยอตัราก าไรขัน้ต้นในไตร
มาส 1/2562 ปรับเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ 14.9% จากระดบั 11.6% ใน
ไตรมาส 1/2561 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสที่ 1/2562 เพิ่มขึน้ 
2.0% ดงันัน้สดัส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต่อยอดขาย
จากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ 11.4% จาก
ระดบั 11.2% ในไตรมาส 1/2561 
ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
ในไตรมาสที่  1/2562 บริษัทฯ รายงานผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่  81 ล้านบาท เทียบกับผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นมลูคา่ 580 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2561 โดยก าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงนัน้เ กิดจากค่าเ งินบาทที่มี
เสถียรภาพมากขึน้เมื่อเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐและการ
ปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือ
ทางการเงิน สง่ผลให้ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นลดลง  
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทบันทึกส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ 347 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากระดบั 301 ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม
ปรับตัวดีขึน้โดยเฉพาะจากธุรกิจ Avanti Frozen ในประเทศ
อินเดีย  
รำยได้อื่น  
รายได้อื่นในไตรมาสที่ 1/2562 มีมลูคา่ 497 ล้านบาท โดยปรับ
ลดลงจาก 543 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2561 สาเหตุหลกัมา
จากการบนัทึกก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่
ลดลงจากปีก่อนหน้า ส่วนรายได้ดอกเบีย้ซึ่งส่วนมากมาจาก
เงินลงทนุใน Red Lobster ยงัคงอยูใ่นระดบัสงูที่ 276 ล้านบาท  
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
ต้นทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 1/2562 ปรับเพิ่มขึน้ 5.0% จาก
ไตรมาสที่ 1/2561 มาอยูท่ี่ 528 ล้านบาท (จาก 503 ล้านบาท) 
โดยการเพิ่มขึน้สว่นมากเกิดจากภาวะดอกเบีย้ทีม่ีการปรับ
เพิ่มขึน้โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยเพื่อสะท้อนแนวโน้มของ
ธนาคารกลางสหรัฐในชว่ง 12 เดอืนท่ีผา่นมา ดงันัน้อตัรา
ดอกเบีย้จ่ายสทุธิไตรมาส 1/2562 อยูท่ี่ 3.24% เมื่อเทียบกบั 
3.04% ในไตรมาส 1/2561 
ภำษีเงนิได้ 
บริษัทบนัทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้อยู่ที่ 27 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับการบนัทึกเครดิตภาษีในไตรมาส 1/2561 ท่ี 13 ล้านบาท 
โดยการจ่ายภาษีปรกตินัน้เกิดขึน้จากการฟื้นตัวของการ
ด าเนินงานและอตัราก าไรท่ีดีขึน้สง่ผลให้มีการจ่ายเงินภาษีเพิ่ม
มากขึน้  

ยอดขาย 29,369 29,329 0.1% 36,012 -18.4%

ตน้ทนุขาย (24,988) (25,941) -3.7% (30,656) -18.5%

ก าไรข ัน้ตน้ 4,381 3,388 29.3% 5,356 -18.2%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบรหิาร
(3,362) (3,295) 2.0% (3,857) -12.8%

ก าไร (ขาดทนุ) จาก

อัตราแลกเปลีย่น
81 580 -86.0% 41 97.6%

รายไดอ้ืน่ 497 543 -8.5% 493 0.8%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิ

ลงทนุในบรษัิทร่วม

และการร่วมคา้

347 301 15.3% (137) -353.3%

ก าไรกอ่นหกัภาษี

เงนิไดแ้ละดอกเบีย้

จา่ย

1,597 1,216 31.3% 2,033 -21.4%

ตน้ทนุการเงนิ (528) (503) 5.0% (524) 0.8%

ก าไรกอ่นหกัภาษี

เงนิได้
1,069 713 49.9% 1,509 -29.2%

ภาษีเงนิได ้ (27) 013 -307.7% 035 -177.1%

ก าไรสทุธิ 1,273 869 46.5% 1,223 4.1%

ก าไตอ่หุน้ 0.27 0.18       46.5% 0.26 4%

อัตราแลกเปลีย่น 

USD/THB
31.61 31.54 0.2% 32.81 -3.7%

อัตราก าไรขัน้ตน้ 14.9% 11.6% 14.9%

สดัสว่น SG&A ตอ่
ยอดขาย

11.4% 11.2% 10.7%

อัตราก าไรสทุธิ 4.3% 3.0% 3.4%

หน่วย: ลา้นบาท 1Q62 1Q61 YoY 4Q61 QoQ
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ก ำไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิไตรมาส 1/2562 ส่วนที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของ
บริษัทใหญ่เพิ่มขึน้ 46.5% จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1,273 ล้าน
บาท (จาก 869 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2561) การปรับตัว
เพิ่มขึน้ของก าไรสทุธินัน้เป็นผลหลกัมาจากการฟืน้ตวัของธุรกิจ
หลกั โดยเฉพาะปริมาณขายที่ปรับเพิ่มขึน้ อตัราก าไรที่ฟืน้ตัวดี
ขึน้ และความพยายามที่จะควบคมุต้นทนุในการด าเนินงาน  
บทวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สนิทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่
ที่ 138,671 ล้านบาท ลดลง 2.7% จาก 142,474 ล้านบาท ณ 
สิน้ปี 2561 เป็นผลหลกัมาจากการจดัการสินทรัพย์หมนุเวียน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสินค้าคงเหลือและลูกหนี ้
การค้า แม้ว่ายอดขายจะทรงตัวจากปีก่อนหน้า จ านวนวัน
สินค้าคงคลงัยงัได้ปรับลดลงอยูท่ี่ 135 วนั ซึ่งเป็นการปรับตวัดี
ขึน้จากระดบั 145 วนัในช่วงเดียวกนัของปี 2561  
สินค้าคงคลงัสทุธิลดลง 3.9% จากระดบั ณ สิน้ปี 2561 มาอยู่
ที่ 36,859 ล้านบาท เนื่องจากการจดัการสนิทรัพย์หมนุเวียนทีม่ี
ประสทิธิภาพ   
ลกูหนีก้ารค้าและเงินค้างรับอื่นปรับตวัลดลงอยูท่ี่ 14,798 ล้าน
บาท จากระดบั ณ สิน้ปี 2561 ที่ 15,968 ล้านบาท เนื่องจาก
การจดัเก็บเงินท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม ณ สิน้ ไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึน้
เล็กน้อยมาอยู่ที่ 83,592 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2561 ที่อยู่ที่ 
83,463 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์การ
ด าเนินงานปรกติ (Capital Expenditure) 
หนีส้ินหมุนเวียนรวมปรับลดลงเล็กน้อย 0.7% จาก ณ สิน้ปี 
2561 มาอยู่ที่ 43,478 ล้านบาท ณ ไตรมาส 1/2562 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นซึง่
มีการปรับลดลงคิดเป็น 12.0% จาก ณ สิน้ปี 2561 
หนีส้ินรวมลดลง 4.4% หรือคิดเป็นจ านวน 4,248 ล้านบาท มา
อยู่ที่ 92,054 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 1/2562 เป็นผลหลัก
เนื่องมาจากการจ่ายคืนหนีส้นิ  
สว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดไม่รวมสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ
เพิ่มขึน้ 0.9% จาก ณ สิน้ปี 2561 มาอยูท่ี่ 43,289 ล้านบาท อนั
เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ รายงานผลก าไรตอ่เนื่อง  
บทวิเครำะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วงไตรมาส 1/2562 เงินสดรับจากกิจกรรมการด าเนินงาน
อยู่ที่ 2,558 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เป็นบวกนัน้มีสาเหตหุลกั
จากผลการด าเนินงานที่มีก าไรในระหว่างไตรมาส (EBITDA 
จ านวน 2,818 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562) จากการฟืน้ตวัของ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ยิ่งไปกว่านัน้การจดัการสินทรัพย์
หมนุเวียนที่มีประสิทธิภาพยงัช่วยลดมลูค่าสินค้าคงคลงัได้อีก 
แม้ว่ายอดขายจะปรับเพิ่มขึน้เพียง 0.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า มูลค่าสินค้าคงคลงัได้ลดลงมากถึง 3.9% จากระดบั ณ 
สิน้ปี 2561 สง่ผลให้จ านวนวนัของเงินทนุหมนุเวียนใน ไตรมาส 

1/2562 ลดลงมาอยูท่ี่ 118 วนั เมื่อเทียบกบั 131 วนัในไตรมาส 
1/2561 
เงินสดสทุธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทนุอยูท่่ี่ 1,106 ล้านบาท เป็น
ผลหลกัจากการการลงทนุปกติที่เกิดขึน้ในช่วงไตรมาส 1/2562 
บริษัทฯ บนัทกึเงินสดจ่ายสทุธิส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 
2,449 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 1/2562 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากการช าระคืนหนีร้ะหว่างไตรมาสเนื่องจากบริษัทมีกระแส
เงินสดที่แข็งแกร่ง  
จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลการขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่ มีเงินสด
ลดลงเท่ากับ 783 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 803 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 

ระหว่างไตรมาส 1/2562 จ านวนวนัลกูหนีก้ารค้าสทุธิทรงตัว
จากปีก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 40 วัน โดยบริษัทฯ สามารถรักษา
ประสทิธิในการจดัเก็บหนีไ้ด้ดี  
จ านวนวนัสินค้าคงคลงัสทุธิ ณ ไตรมาส 1/2562 ลดลงมาอยูท่ี่ 
135 วนั เมื่อเทียบกบั 145 วนัในปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากราคาวตัถดุิบที่ปรับลดลงและการจัดการสินค้าคงคลงัที่ดี 
ท าให้มูลค่าสินค้าคงคลงัลดลง 9.4% เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ไตร
มาส 1/2561 

1Q62 4Q61 1Q61

จ านวนวนัลกูหนี้การคา้ 40 40 34

จ านวนวนัสนิคา้คงคลัง 135 145 115

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (x) 1.27 1.62 1.35

อัตราผลตอบแทนตอ่เงนิทนุ (%) 8.0% 5.6% 7.7%

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 11.8% 7.8% 11.5%

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยทั์ง้หมด (%) 5.3% 4.2% 5.3%

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผู ้

ถอืหุน้ (x)
1.36 1.35 1.39

หนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่EBITDA (x) 5.63 7.32 5.95

อัตราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ 

(x)
3.68 3.02 3.62

มลูคา่ตามบัญช ี(บาทตอ่หุน้) 9.07 9.34 8.99
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อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน ณ สิน้ไตรมาส 1/2562 ปรับลดลง
มาอยูท่ี่ 1.27 เทา่ เทียบกบั 1.62 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 มี
สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงคลงั  
อตัราผลตอบแทนต่อเงินทุน (ROCE) ณ สิน้ไตรมาส 1/2562 
2561 เพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ 8.0% จาก 5.6% ในไตรมาส 1/2561 โดย
มีสาเหตหุลกัมาจากความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ และ
ฐานเงินทนุที่ลดลงมีอยู่ที่ระดบั 96,916 ล้านบาทเนื่องจากการ
จ่ายคืนหนีส้นิอยา่งตอ่เนื่อง  
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิลดลง 1,742 ล้านบาท จาก ณ สิน้
ปี 2561 คิดเป็น 2.6% สง่ผลให้สดัสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้
สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ ไตรมาส 1/2562 อยูท่ี่ 1.36 เทา่ 
ซึง่ลดลงจากระดบั 1.39 เทา่ ณ สิน้ปี 2561 (หรือ 1.35 เทา่ก่อน
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่มาใช้) 
อตัราสว่นหนีด้งักลา่วยงัคงต ่ากวา่ข้อก าหนดทางการเงินที่ 2.0 
เท่าอยูม่าก ดงันัน้จึงไมเ่ป็นความเสีย่งที่มีนยัตอ่การด าเนินงาน
ของบริษัท   
บริษัทยงัสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ท าให้บริษัทฯ 
สามารถจ่ายหนีส้นิคืนได้ระหวา่งปี  
สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรจากการด าเนินงานกอ่น
หกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ าหนา่ย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมาส 1/2562 ลดลงมาอยูท่ี่ 5.63 
เท่า จาก 7.32 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 1/2561 เนื่องจาก EBITDA 
ที่ปรับเพิ่มขึน้ 26.6% จากปีก่อนหน้าในขณะที่หนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ลดลง 1.5% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาส 1/2562 
อยู่ที่ 3.68 เท่า เพิ่มขึน้จาก 3.02 เท่าในไตรมาส 1/2561 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีปรับเพิ่มขึน้  
หนีส้นิเฉพำะที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย จ ำแนกตำมสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้เดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้
จ่ายอยู่ที่ 64,218 ล้านบาท โดยหนีส้ินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน
บาท โดยมีสดัสว่นอยู่ที่ 98% ของหนีท้ัง้หมด โดยมีหนีส้ินสกุล
ยูโรอยู่ที่ 2% ของหนีส้ินทัง้หมด และหนีส้ินสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้  
 

ภำพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รำยได้รวม: 
   

 

 

 

 
 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป1:  
ผลประกอบกำรฟ้ืนตัวแข็งแกร่ง    

 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 

มูลค่ำ  14,100 16,363 16,806 14,994 13,456 

แบรนด์ 57.7% 55.8% 56.1% 50.4% 58.2% 

รบัจ้าง
ผลิต 

42.3% 44.2% 43.9% 49.6% 41.8% 

ปริมำณ
ขำย 

83,314 93,855 93,236 88,841 79,973 

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

ในช่วงไตรมาสที่ 1/2562 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปอยู่ที่ 13,456 ล้านบาท ลดลง 4.6% จากไตรมาสที่ 
1/2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าเงินยูโรและค่าเงินปอนด์
สเตอร์ลงิออ่นคา่ลง 7.4% และ 6.3% เมื่อเทียบกบัเงินบาท  
อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในไตรมาสที่ 
1/2562 เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 18.6% จากระดบั 14.0% ในไตรมาส 
1/2561 เนื่องจาก 
• ราคาวตัถดุิบปลาทนูา่มีเสถียรภาพมากขึน้  
• การมุง่เน้นการเพิ่มสดัสว่นการขายสนิค้ามลูคา่เพิ่ม  
• กา ร ใ ช้ เ ทค โน โลยี เ ค ร่ื อ ง จัก รที่ ทัน สมัย ส่ ง ผล ใ ห้

ประสทิธิภาพการด าเนินงานดี 
 

 

 

 

 

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
0%

ยูโร
2%

ธันวำคม 2561

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
0%

ยูโร
2%

มีนำคม 2562

48% 42% 46%
38% 43% 39%

14% 15% 15%

1Q61 4Q61 1Q62

หน่วย: ลา้นบาท 

▪ ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู ▪ ธุรกิจผลติภณัฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ▪ ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

29,329 
36,012 

29,369 

     +0.1% YoY, -18.4% QoQ 
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ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เยน็และธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

ยอดขำยเติบโต และธุรกิจล็อบสเตอร์ฟ้ืนตวั  

 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 

มูลค่ำ 11,149 12,962 13,031 15,651 11,529 

แบรนด์ 34.0% 35.0% 36.1% 35.2% 34.7% 

รบัจ้าง
ผลิต 

66.0% 65.0% 63.9% 64.8% 65.3% 

ปริมำณ
ขำย 

53,201 62,253 63,443 67,552 61,862 

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

ในไตรมาสที่ 1/2562 ยอดขายของกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้อง อยู่ที่ 15,651 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายที่ปรับเพิ่มขึน้ถึง 
16.3% จากปีก่อนหน้า แม้ว่าราคากุ้ งจะปรับลดลงก็ตาม 
(8.6%) 
อัตราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่
เย็น และธุรกิจที่เ ก่ียวข้องในไตรมาส 1/2562 อยู่ที่  8.0% 
เพิ่มขึน้ 1.13% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 
เนื่องจากการมุง่ผลติสนิค้าที่มีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้ 
ธุรกิจล็อบสเตอร์ยังคงฟืน้ตวัจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
เนื่องจากปริมาณขายที่ปรับตวัเพิ่มขึน้  
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภณัฑ์มูลค่ำเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
เดินหน้ำเตบิโตต่อเน่ือง 

 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 1/2562 

มูลค่ำ 4,080 4,450 4,332 5,367 4,384 

แบรนด์ 8.5% 8.7% 9.4% 7.0% 12.2% 

รบัจ้าง
ผลิต 

91.5% 91.3% 90.6% 93.0% 87.8% 

ปริมำณ
ขำย 

65,256 57,394 67,126 73,769 67,838 

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

ในไตรมาสที่ 1/2562 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์
ผลิตภณัฑ์มูลค่าเพิ่ม และ อื่นๆ อยู่ที่ 4,384 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
7.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2560 โดยมีปริมาณการขาย
เพิ่มขึน้ 4.0% ในช่วงเดียวกนั  
• ยอดขายธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งได้รายงานยอดขายเติบโต

อยา่งมากโดยเฉพาะในรูปของปริมาณการขาย  
• ธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและอื่นๆ รายงานราคาขาย

เฉลีย่เพิ่มขึน้จากการขายสนิค้ามลูคา่เพิ่มมากขึน้  

อัตราก าไรกลุ่มธุร กิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์
มลูคา่เพิ่มและอ่ืนๆ ปรับตวัดีขึน้เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึน้และ
การจ าหนา่ยสนิค้ามลูคา่เพิ่มที่ปรับเพิ่มขึน้  
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 1/2562 สดัสว่นรายได้ของธุรกิจแบรนด์อยู่ที่ 42% 
(จาก 41% ในปี 2561) ส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างผลิตมีสดัส่วน 
58% ของยอดขายในช่วงดงักลา่ว  
ส าหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในปี 2561 เพิ่มขึน้ 0.7% จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกัมาจากขายสินค้า
อาหารสตัว์น า้ที่ปรับเพิ่มขึน้  
ทัง้นี  ้ยอดขายของธุรกิจรับจ้างผลิตทรงตัวจากปีก่อนหน้า 
เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้นัน้ถกูลดทอนโดยราคาวตัถดุิบ
ปลาทนูา่ที่ลดลง  
ภำพรวมธุรกิจแบ่งตำมภมิูภำค: 

 

 2559 2560 2561 1Q62 

ยอดขำยรวม 134,375 134,937 133,285 29,369 

อเมริกำ 39.4% 38.8% 37.7% 40.4% 

ยุโรป 32.5% 30.8% 30.4% 27.9% 

ญ่ีปุ่น 6.4% 6.3% 5.7% 4.7% 

ไทย 8.3% 9.2% 10.5% 13.1% 

ประเทศ
อื่นๆ 

13.4% 14.9% 15.7% 13.9% 

59% 58% 59%

58%

41% 42% 41%

42%

2559 2560 2561 1Q62

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

134,375 134,937 133,285

29,369

หน่วย:ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท 
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หมายเหต:ุ ประเทศอืน่ๆ รวมถึงประเทศอืน่ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอืน่ๆ  

ในไตรมาส 1/2562 สดัสว่นยอดขายตลาดในประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มขึน้ 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับตลาดไทยส่งผลให้ยอดขายใน
ประเทศปรับเพิ่มขึน้ถึง 12% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า  
ยอดขายประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึน้จากยอดขายสินค้า
อาหารทะเลแช่แข็งที่ปรับเพิ่มขึน้  
สดัสว่นยอดขายจากประเทศในกลุม่ทวีปยโุรปลดลงจากปีก่อน
หน้าเนื่องจากค่าเงินยูโรและค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลง
อยา่งมีนยั เมื่อเทียบกบัเงินบาท 
ปัจจัยหลกัที่กระทบกำรด ำเนินงำน:  
รำคำวัตถุดบิหลักไตรมำส 1/2562 
รำคำวัตถุดบิปลำทูน่ำพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 

ในเดือนเมษายน 2562 ราคาปลาทนูา่อยูท่ี่ 1,450 เหรียญสหรัฐ
ต่อตนั ขณะที่ในไตรมาสที่ 1/2562 ราคาปลาทูน่า เฉลี่ยอยู่ที่ 
1,453 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยลดลง 7.8% เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 1/2561 แตเ่พิ่มขึน้ 3.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2561  

รำคำวัตถุดบิกุ้งขำว  
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม)

 

 

ในเดือนเมษายน 2562 ราคากุ้ งขาวอยู่ที่ 138 บาทต่อกิโลกรัม 
ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2562 ราคากุ้ งขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 167 บาท
ตอ่กิโลกรัม โดยลดลง 8.6% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2561 แต่
เพิ่มขึน้ 15.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2561 

รำคำวัตถุดบิปลำแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 

 

ในเดือนเมษายน 2562 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 69 NOK ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2562 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่
อยู่ที่ 64 NOK ต่อกิโลกรัม โดยปรับเพิ่มขึน้ 5.3% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสที่ 1/2561 และ 10.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2561 

อัตรำแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่ำสหรัฐต่อสกุลเงนิบำท 

 

ในเดือนเมษายน 2562 อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 31.85 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2562 บาท
เฉลี่ยอยู่ที่ 31.61 แข็งค่าขึน้ 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
1/2561 แตอ่อ่นคา่ลง 3.7% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2561 
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เงนิสกุลยโูรต่อสกุลเงนิบำท 

 

ในเดือนเมษายน 2562 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรต่อสกุล
เงินบาท อยู่ที่  35.75 ส าหรับในไตรมาสที่  1/2562 อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูรต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย อยู่ที่ 35.90 โดย
อ่อนค่าลง 6.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2561 และ 2.4% 
เมื่อเทียบกบัไตรมาส ท่ี 4/2561  

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำท 

 

ในเดือนเมษายน 2562 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์
ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 41.49 ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2562 
อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกลุปอนด์สเตอร์ลิงตอ่สกุลเงินบาทเฉลีย่ 
อยู่ที่  41.18 โดยอ่อนค่าลง 6.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่  
1/2561 และ 2.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2561 

พัฒนำกำรหลักของบริษัทฯ 

ควำมยั่ ง ยื น / Environmental, Social, and Governance 
(ESG) 
2 พฤษภำคม 2562 —บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ได้เผยแพร่รายงานเพื่อความยัง่ยืนประจ าปี โดยมีรายละเอียด
ความคืบหน้าของการด าเนินงานเชิงบวกในปี 2561 และ
น าเสนอข้อมลูการด าเนินงานของบริษัท เทียบกับตวัชีว้ดัหลกั

และเป้าหมายที่ตัง้ไว้ในกลยทุธ์เพื่อความยัง่ยืนของบริษัท หรือ
ที่เรียกวา่ SeaChange® 
 
รายงานเพื่อความยัง่ยืน ฉบบัที่ 6 ของเราแสดงให้เห็นถึงพนัธ
กิจและมาตรการของไทยยเูนี่ยนท่ีช่วยให้บริษัทสามารถผลกัดนั
ให้เกิดการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัในอตุสาหกรรมทัง้หมด และ
ยงับรรลวุิสยัทศัน์ของบริษัทในการเป็นผู้น าด้านอาหารทะเลที่
นา่เช่ือถือที่สดุในโลก 
รายงานเพื่อความยั่งยืนปี 2561 จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการ
รายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) 
แบบทางเลือกหลกั และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ส า ห รั บ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ อ า ห า ร  ( Food Processing Sector 
Supplement: FPSS) 
รายงานเพื่อความยัง่ยืนปี 2561 นีเ้ผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ 
ทัง้นีส้ามารถดาวน์โหลดรายงานฉบบันีไ้ด้ที่น่ี 
1 พฤษภำคม  2562 — แบรน ด์  Chicken of the Sea® 
ประกาศการท าพันธสญัญาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ด้วยความ
รับผิดชอบ เพื่อผลกัดนัความพยายามที่จะให้มีการตรวจสอบ
ย้อนได้อย่างครบถ้วนและความยัง่ยืนมาสู่ห่วงโซ่อุปทานของ
การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ของ Chicken of the Sea® ซึง่สอดคล้อง
กับพันธกิจ  SeaChange® IGNITE พันธสัญญานี ท้ าแผน
ส าหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น า้ของแบรนด์ Chicken of the Sea 
ทัง้หมด 100 เปอร์เซ็นต์ต้องสอดคล้องกับการแนะน าอันดับ
ทาง เลือกอาหารทะ เลในอันดับทาง เ ลือกที่ ดี  (Good 
Alternative) หรืออันดับทางเลือกที่ดีที่สุด (Best Choice) ใน
โครงการ Seafood Watch ของพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้มอนเทอเรย์
เบย์ และการได้รับการรับรองรวมถึงมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง ค ม จ า ก  Global Seafood Sustainability Initiative 
(GSSI) หรือ Social Supply Chain Initiative (SSCI) ตลอดการ
ตรวจสอบทัง้หว่งโซอ่ปุทาน 
กิจกรรมกำรลงทุนบริษัทฯ 

12 มีนำคม 2562 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ผู้น าธุรกิจอาหารทะเลระดบัโลก และ บริษัท วิน-เชน เซี่ยงไฮ้ 
ซพัพลายเชน เมเนจเม้นท์ จ ากดั ได้ลงนามในความร่วมมือที่จะ
เป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในการจัดหาผลิตภณัฑ์อาหารทะเลใน
ตลาดจีน ผา่นระบบช่องทางจ าหนา่ยสนิค้าและบริการของอาลี
บาบา และ แพลตฟอร์มขายสนิค้าออนไลน์ “ทีมอลล์”  

http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20190502-tu-sustainability-report-2018-en.pdf
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19 มีนำคม 2562 - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ได้เผยแพร่รายงานเพื่อความยั่งยืนประจ าปี  โดยนักลงทุนที่
สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบบันีไ้ด้ที่น่ี 
5 เมษำยน 2562 - บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้
จัดประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ 
อาคารสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก  
19 เมษำยน 2562 - บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ลงนามในบนัทึกข้อตกลงกบัสมาคมผู้ เพาะเลีย้งปลาทะเลไทย
เพื่อการผลติและแปรรูปปลากระพงขาว น ากระบวนการแปรรูป
และแช่แข็งวตัถุดิบเพื่อคงคุณภาพที่ดีก่อนน าไปประกอบเป็น
เมนอูาหารตา่งๆ ส าหรับเสิร์ฟผู้ โดยสารของ บริษัท การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
สินค้ำใหม่  

14 มีนำคม 2562 – Fisho ผู้ผลติขนมคบเคีย้วชัน้น าได้เปิดตวั
ขนมเส้นปลาสองรสใหม่ ภายใต้แบรนด์ ฟิชโช แมกซ์ทรี รส
เอ็กซ์ทรีม บาร์บีคิว และ รสแซบ ซี๊ดซ๊าด ซึ่งมีจ าหน่ายแล้วใน
ซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซือ้ทัว่ประเทศ 
29 มีนำคม 2562 - Monori ผู้ ผลิตขนมคบเคีย้วชัน้น าได้
เปิดตวัขนมหนงัปลาแซลมอนกรอบ รสซอสไข่เค็ม และรสออริ
จินลั ซึ่งมีจ าหน่ายแล้วในซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซือ้ทัว่
ประเทศ 

รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ  
26 เมษายน 2562 - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ได้รับการคดัเลือกเข้ารอบสดุท้ายชิงรางวลัที่เก่ียวกับความยัง้
ยืนสองรางวลั  
ส าหรับรางวลั Global Good Awards 2019 บริษัทได้เข้ารอบ
ชิงใน 2 รางวลั 
• Community Partnership – Coastal East Africa Project 
• Individual Leader of the Year – Dr. Darian McBain, 

Group Director, Corporate Affairs and Sustainability 
และดร.แดเร่ียน แมคเบน ยงัได้รับเลอืกเข้าชิงรางวลั Leader of 
the Year โดย  BusinessGreen Leaders Awards 2019  โดย
รางวลัทัง้สองจะมีการประกาศผลในวนัท่ี 19 มิถนุายน และ 26 
มิถนุายน ตามล าดบั  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://tu.listedcompany.com/misc/ar/ar2018-th.html
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งบก ำไรขำดทุน

 
  

 
งบแสดงสถำนะกำรเงิน 

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

 

 

1Q62/ 1Q62/ 

1Q61 4Q61

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย 29,369 100% 29,329 100% 36,012 100% 0.1% -18.4%

ตน้ทนุขาย (24,988) -85.1% (25,941) -88.4% (30,656) -85.1% -3.7% -18.5%

ก าไรข ัน้ตน้ 4,381 14.9% 3,388 11.6% 5,356 14.9% 29.3% -18.2%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร (3,362) -11.4% (3,295) -11.2% (3,857) -10.7% 2.0% -12.8%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลยีน 81 0.3% 580 2.0% 41 0.1% -86.0% 97.6%

รายไดอ้ืน่ 497 1.7% 543 1.9% 493 1.4% -8.5% 0.8%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ 347 1.2% 301 1.0% (137) -0.4% 15.3% -353.3%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 1,597 5.4% 1,216 4.1% 2,033 5.6% 31.3% -21.4%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (528) -1.8% (503) -1.7% (524) -1.5% 5.0% 0.8%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 1,069 3.6% 713 2.4% 1,509 4.2% 49.9% -29.2%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (27) -0.1% 013 0.0% 035 0.1% -307.7% -177.1%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ (43) -0.1% (60) -0.2% (60) -0.2% 0.0% -28.3%

ก าไรสทุธิ 1,042 3.5% 726 2.5% 1,544 4.3% 43.5% -32.5%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั 1,273 4.3% 869 3.0% 1,223 3.4% 46.5% 4.1%

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย (231) -0.8% (143) -0.5% 321 0.9% 61.5% -172.0%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.27 0.18 0.26 46.5% 4.1%

ก าไรตอ่หุน้ปรับลด 0.27 0.18 0.26 50.0% 5.3%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ 31.61 31.54 32.81 0.2% -3.7%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q62 % ตอ่ยอดขาย 1Q61 % ตอ่ยอดขาย 4Q61 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด* 803 0.6% 1,586 1.1% -49.4%

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สทุธิ 14,798 10.7% 15,968 11.2% -7.3%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 36,859 26.6% 38,371 26.9% -3.9%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 2,619 1.9% 3,086 2.2% -15.1%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 55,078 39.7% 59,011 41.4% -6.7%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ 26,409 19.0% 26,272 18.4% 0.5%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนอืน่ 28,939 20.9% 29,407 20.6% -1.6%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 28,245 20.4% 27,785 19.5% 1.7%

รวมสนิทรพัย ์    138,671 100% 142,474 100% -2.7%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 15,130 10.9% 13,468 9.5% 12.3%

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 17,357 12.5% 19,713 13.8% -12.0%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 147 0.1% 147 0.1% -0.1%

สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 9,497 6.8% 9,149 6.4% -

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - สทุธิ 408 0.3% 432 0.3% -5.6%

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 939 0.7% 893 0.6% 5.2%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 43,478 31.4% 43,802 30.7% -0.7%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สทุธิ 14,482 10.4% 14,569 10.2% -0.6%

หุน้กู ้- สทุธิ 23,470 16.9% 27,014 19.0% -13.1%

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธิ 1,084 0.8% 1,182 0.8% -8.3%

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 9,540 6.9% 9,736 6.8% -2.0%

รวมหนีส้นิ 92,054 66.4% 96,302 67.6% -4.4%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 3,327 2.4% 3,261 2.3% 2.0%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  46,616 33.6% 46,172 32.4% 1.0%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 138,671 100% 142,474 100% -2.7%

เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q62 % ตอ่สนิทรพัยร์วม 2561 % ตอ่สนิทรพัยร์วม
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งบกระแสเงนิสด   

 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q62 1Q61 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 1,400 954 446

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน 873 709 164

ปรับปรุงรายการอืน่ (45) (96) 52

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน (4) 1,035 (1,039)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,225 2,602 (377)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 2,558 2,532 026

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน (1,106) (1,052) (055)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,449) (1,857) (592)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ (997) (377) (620)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 1,311 573 738

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (19) (6) (13)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด 294 190 105

งบจา่ยลงทุน (965) (1,233) 267

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ 1,259 1,369 (110)

งบรวม


