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ไตรมำส 2/2562: ผลประกอบกำรฟ้ืนตัวแข็งแกร่ง แม้ถูก
กระทบจำกค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำย  
รำยได้รวม 
ในไตรมาสท่ี 2/2562 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั มหาชน (บริษัท
ฯ) รายงานยอดขายลดลง 4.6% เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2561 มา
อยู่ท่ี 32,214 ล้านบาทโดยหลักเป็นผลมาจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า
ขึน้เม่ือเทียบกบัเงินสกลุยโูรและปอนด์สเตอร์ลิงกวา่ 6-7% เม่ือเทียบ
กับปีก่อนหน้า และการมุ่งเน้นการขายสินค้าท่ีมีอัตราก าไรสูงขึน้ 
โดยหากแยกผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนออก ยอดขายปรับตวั
ลดลง 2.2% เน่ืองจากปริมาณการขายลดลง โดยยอดขายในช่วง
คร่ึงแรกของปี 2562 อยู่ท่ี 61,583 ล้านบาท ลดลง 2.4% เม่ือเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า หรือลดลงเพียง 0.1% หากแยก
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน  
ก ำไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสท่ี 2/2562 อยู่ ท่ี 5,364 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
13.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 
2/2562 จะอยู่ท่ี 16.7% เพิ่มขึน้ 2.61% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2561 
และเป็นระดับอัตราก าไรรายไตรมาสท่ีสูงท่ีสุดนับตัง้แต่ปี 2558 
ก าไรขัน้ต้นในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 คิดเป็น 9,746 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 19.9% จากปีก่อน 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
บริษัทรายงานก าไรจากการด าเนินงานปรกติ 1,570 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 29.6% แม้ว่าจะมีการบันทึกค่าชดเชยส าหรับพนักงานท่ี
เกษียณอายุเน่ืองจากการแก้ไขพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานก็
ตาม และสืบเน่ืองจากค่าชดเชยดังกล่าวและยอดขายท่ีลดลง 
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ต่อยอดขายใน
ไตรมาส 2/2562 จงึอยู่ท่ีระดบั 11.8%  
ก ำไรสุทธ ิ
เน่ืองจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีปรับตวัดีขึน้ แม้วา่คา่ใช้จ่ายภาษี
ปรับสูงขึน้และรายได้อ่ืนนัน้ลดลง บริษัทฯ ยงัสามารถรายงานก าไร
สทุธิจากการด าเนินงานปรกติท่ี 1,513 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.6% เม่ือ
เทียบกับไตรมาส 2/2562 โดยก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในคร่ึง
แรกของปี 2562 อยู่ท่ี 2,787 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 24.6% จากปีท่ี
แล้ว  
กระแสเงนิสดและอัตรำหนีส้ินต่อทุน  
เน่ืองจากการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และผล
ประกอบการท่ีปรับดีขึน้ กระแสเงินสดของบริษัทจึงทรงตัวอยู่ ณ 
ระดบั 1,178 ล้านบาทในไตรมาส 2/2562 บริษัทฯประกาศจ่ายเงิน
ปันผลท่ี 0.25 บาทตอ่หุ้น โดยอตัราส่วนหนีส้ินสุทธิตอ่ทุนอยู่ท่ีระดบั 
1.38 เท่า ซึ่งยังคงต ่ากว่าระดบัข้อก าหนดทางการเงินของบริษัทฯ 
(bond covenant) ท่ีระดบั 2.0 เทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำย  
ในไตรมาส 2/2562 บริษัท Chicken of the Sea ได้บรรลถุงึข้อตกลงช าระค่าชดเชยกบัคู่ความสว่นใหญ่ภายใต้คดีต่อต้านการผกูขาด (Antitrust) แล้ว โดยบริษัท Chicken of the Sea ได้มีการตัง้ส ารอง

ค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายเพิ่มคิดเป็นมลูค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่เป็นมลูค่าที่สะท้อนความเสีย่งต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ ค่าชดเชยมลูค่า 1,858 ล้านบาทและเครดิตภาษีมลูค่า 456 ล้านบาท คิดเป็น 1,402 

ล้านบาทสทุธิ จงึเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษและไม่เกี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานปรกติของบริษัทฯ แต่อย่างไรกต็าม หากรวมรายการพิเศษดงักลา่ว บริษัทฯ ได้รายงานผลขาดทนุจากการด าเนินงาน 288 ล้านบาท และ

ก าไรสทุธิที่ 111 ล้านบาท 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

รำคำหุ้น (05/08/2562)                  18.90 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ   17.70 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                   17.10  บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:    0.25 บาท 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด          90.2 พนั ลบ. 
มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั (YTD)   273.3 ลบ. 
ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

(28/06/2562) 
ครอบครัวจนัศิริ                  19.50% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                  11.20% 
กลุม่มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั               7.29% 
ส านกังานประกนัสงัคม       7.18% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์             6.85% 
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 2562 

หน่วย: ลา้นบาท 2Q62 2Q61 1Q62

ยอดขาย 32,214     33,775     29,369     

ก าไรขัน้ตน้ 5,364       4,741       4,382       

EBITDA 3,271       2,833       2,818       

ก าไรสุทธิ 1,513       1,368       1,273       

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.32         0.29         0.27         

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (%) 16.7% 14.0% 14.9%

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(%) 4.7% 4.1% 4.3%

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 9.9% 8.0% 8.0%

สัดส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้

ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (x)
1.38         1.41         1.36         

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ 

EBITDA (x)
4.85         5.73         5.63         
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บทวิเครำะห์งบกำรเงนิ 

 
ในไตรมาส 2/2562 ค่าเงินบาทแข็งคา่เมื่อเทียบกบัสกลุเงินยโูร 
และปอนด์สเตอร์ลิงกว่า 6-7% เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2561 
อย่างไรก็ดี บริษัทยังได้มีก าไรท่ีปรับตัวดีขึน้ในไตรมาส 2/2562 
เน่ืองจากราคาวตัถุดิบปรับลดลงและมุ่งขายสินค้าท่ีมีก าไรสูงมาก
ขึน้ ดงันัน้บริษัทฯสามารถบนัทึกก าไรสุทธิจากการด าเนินงานได้ท่ี 
1,513 ล้านบาท หรือปรับเพิ่มขึน้ 10.6% จากปีก่อนหน้า  
ยอดขำย 
ยอดขายไตรมาส 2/2562 ลดลง 4.6% จากไตรมาส 2/2561 อยู่
ที่ 32,214 ล้านบาท ยอดขายที่ปรับตวัลดลงนัน้เกิดจากการที่
ค่าเงินบาทที่ปรับแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัสกุลเงินยโูร และปอนด์
สเตอร์ลิง (6-7% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 2/2561) ราคาวตัถดุิบท่ี
ปรับลดลง และการมุ่งเน้นท าธุรกิจที่มีอัตราก าไรสูงมากขึน้ 
บริษัทได้ปรับราคาสินค้าอาหารทะเลแปรรูปให้สอดคล้องกับ
ราคาวตัถดุิบในปัจจบุนั ในขณะท่ีมีปริมาณขายกลุม่ผลติภณัฑ์
อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มมากขึน้ โดยรวมแล้วหากแยก
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายยงัปรับตวัลดลง 
2.2% จากปีก่อนหน้า 
ยอดขายในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 ลดลง 2.4% อยู่ที่ 61,583 
ล้านบาท ซึ่งสว่นหนึ่งเกิดจากคา่เงินบาทที่แข็งค่าขึน้ดงัที่กลา่ว
ไปข้างต้น และหากแยกผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนออก 
ยอดขายในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 จะปรับลดลงเพียง 0.1% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
ก ำไรขัน้ต้น 
บริษัทฯ รายงานก าไรขัน้ต้นไตรมาส 2/2562 ที่ 5,364 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 13.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากอตัราก าไรที่ปรับดีขึน้ในทัง้ 3 ธุรกิจหลกัอนัเป็นเหตมุาจาก
ราคาวตัถดุิบที่ปรับลดลง และบริษัทฯ มุง่ท าธุรกิจผลติภณัฑ์ทีม่ี
อตัราก าไรสงูขึน้ อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 
16.7% เพิ่มขึน้ 2.61% เมื่อเทียบกบัช่วงไตรมาส 2/2561 และ
ยงัเป็นระดบัอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีสงูที่สดุนบัตัง้แตปี่ 2558 
 

ก าไรขัน้ต้นในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 อยู่ที่ 9,746 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 19.9% จากช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากราคาวตัถดุิบที่ปรับลดลงจากปีก่อนหน้าและการมุง่เน้น
ในผลติภณัฑ์ที่มีอตัราก าไรสงูขึน้  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตามการด าเนินงานปรกติ
เพิ่มขึน้ 7.5% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบันทึกค่าชดเชย
ส า ห รั บ พ นั ก ง า น ที่ เ ก ษี ยณอ า ยุ อั น เ ก่ี ย ว เ นื่ อ ง จ า ก
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข และการเพิ่มงบ
การตลาดเมื่อผลประกอบการปรับตวัดีขึน้ อตัราสว่นคา่ใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร (SG&A) ตอ่ยอดขายในไตรมาส 2/2562 
จึงปรับเพิ่มขึน้มาที่ 11.8% จากระดับ 10.4% ในไตรมาส 
2/2561 โดยแม้ว่าจะรวมค่าชดเชยพนักงานมูลค่า 205 ล้าน
บาทและมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ บริษัทยัง
สามารถบนัทกึก าไรจากการด าเนินงานปรกตทิี่ 1,570 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 29.6% จากปีก่อนหน้า 
จากงบการเงิน บริษัทฯ มีการบนัทึกค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารมลูคา่ 5,652 ล้านบาท โดยมาจากรายการท่ีเกิดขึน้เพยีง
ครัง้เดียวเป็นการตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายทางกฎหมายส าหรับการ
ด าเนินคดีความในประเทศสหรัฐอเมริกามลูคา่ 1,858 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯ คาดว่าการตัง้ส ารองดงักลา่วเพียงพอแล้วส าหรับ
คา่ชดเชยส าหรับคดีความในประเทศสหรัฐอเมริกาดงักลา่ว  
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย SG&A ต่อยอดขายในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2562 อยู่ที่ 11.6% โดยเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากระดบั 10.8% ในปี
ก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึน้ของอัตราส่วนนัน้ส่วนมากเกิดจาก
ยอดขายที่ปรับตวัลดลงและความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
ในปี 2562 
ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
ในไตรมาสที่  2/2562 บริษัทฯ รายงานผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ 164 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในไตรมาส 2/2561 ที่ 222 ล้านบาท โดยก าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นที่ปรับลดลงดงักลา่วนัน้เป็นผลมาจากบริษัทฯ 
ปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือ
ทางการเงินในช่วงต้นปี 2562 และอตัราแลกเปลี่ยนมีความผนั
ผวนน้อยลงในไตรมาส 2/2562 
และเนื่องจากการปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการบันทึกก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลงมาอยู่ที่ 245 ล้านบาทในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 เมื่อ
เทียบกบั 802 ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมไตรมาส 2/2562 อยูท่ี่ 
110 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 44 ล้านบาทในไตรมาส 2/2561 
และการปรับตัวเพิ่มขึน้ดังกล่าวนัน้มีสาเหตุหลักจากผล
ประกอบการของ Red Lobster ปรับตวัดีขึน้  
 

หน่วย: ลา้นบาท 2Q62 2Q61 YoY 1Q62 QoQ

ยอดขาย      32,214      33,775 -4.6%      29,369 9.7%

ตน้ทนุขาย     (26,850)     (29,035) -7.5%     (24,987) 7.5%

ก าไรข ัน้ตน้        5,364        4,741 13.1%        4,382 22.4%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       (3,794)       (3,529) 7.5%       (3,362) 12.8%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น           164           222 -26.1%             80 104.4%

รายไดอ้ืน่           498           628 -20.7%           497 0.1%

ตน้ทนุการเงนิ          (516)          (498) 3.6%          (528) -2.3%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิได้        1,826        1,607 13.6%        1,417 28.9%

ภาษีเงนิได ้          (196)            (90) 116.6%            (27) 623.8%

ก าไรสทุธิ        1,513        1,368 10.6%        1,273 18.8%

ก าไตอ่หุน้          0.32          0.29 10.6%          0.27 18.8%

อัตราแลกเปลีย่น USD/THB        31.59        31.92 -1.0%        31.61 -0.1%

อัตราก าไรขัน้ตน้ 16.7% 14.0% 14.9%

สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขาย 11.8% 10.4% 11.4%

อัตราก าไรสทุธิ 4.7% 4.1% 4.3%

20.4%
ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดแ้ละ

ดอกเบีย้จา่ย
       2,342        2,105 11.2%        1,945 

-68.3%
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุใน

บรษัิทร่วมและการร่วมคา้
          110             44 150.4%           347 
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จากการที่บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนได้รายงานผล
ประกอบการที่ดีขึน้จากปีก่อนหน้า บริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่า 457 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จาก 345 ล้านบาทในคร่ึงแรกของปี 2561 
รำยได้อื่น  
รายได้อื่นในไตรมาสที่ 2/2562 มีมลูค่า 498 ล้านบาท โดยปรับ
ลดลง 20.7% จากไตรมาสที่ 2/2561 สาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ 
ได้รับสว่นสินไหมทดแทนจากบริษัทในเครือในต่างประเทศ ใน
ไตรมาส 2/2561 มลูคา่ 133 ล้านบาท และหากแยกเงินสนิไหม
ทดแทนดบักลา่วออก รายได้อื่นในไตรมาส 2/2562 นัน้ทรงตวั
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
รายได้อื่นในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 อยู่ที่ 995 ล้านบาท ลดลง
จาก 1,170 ล้านบาทในคร่ึงแรกของปี 2561 เนื่องจากประเด็น
เงินสนิไหมทดแทนท่ีกลา่วมาในเบือ้งต้น สว่นเงินได้ดอกเบีย้รับ
จากการลงทุนใน Red Lobster ยงัคงทรงตวัจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว  
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
ต้นทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 2/2562 เพิ่มขึน้ 3.6% มาอยู่ที่ 
516 ล้านบาท (จาก 498 ล้านบาทในไตรมาส 2/2561) โดย
ต้นทนุทางการเงินสทุธิในไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 3.21% จาก 
3.03% ในช่วงไตรมาส 2/2561 โดยหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้นัน้
ลดลง 2.1% (1,380 ล้านบาท) จากปีก่อนหน้าเนื่องจากการ
ช าระหนีค้ืนอยา่งตอ่เนื่อง  
ต้นทนุทางการเงินในคร่ึงแรกของปี 2562 อยูท่ี่ 1,044 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 4.3% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึน้จาก
ต้นทนุทางการเงินสทุธิในคร่ึงแรกของปี 2562 อยูท่ี่ 3.20% จาก 
3.01% ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 
ภำษีเงนิได้ 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการด าเนินงานปรกติในไตร
มาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 196 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินจ่ายภาษี 
90 ล้านบาทในไตรมาส 2/2561 โดยการที่รายการภาษีนัน้ปรับ
สงูขึน้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานที่ปรับตวัดีขึน้ โดยอตัรา
การจ่ายเงินภาษีสทุธิในไตรมาส 2/2562 อยูท่ี่ 10.7% เมื่อเทียบ
กบั 5.6% ในไตรมาส 2/2561 
แต่อย่างไรก็ดี หากรวมเครดิตภาษีที่เกิดจากคา่ใช้จ่ายจากการ
ตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายทางกฎหมายส าหรับการด าเนินคดีความใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯจะรายงานเครดิตภาษีรวมเป็น
เงิน 260 ล้านบาทในไตรมาส 2/2562 ตามงบการเงิน 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการด าเนินงานปรกติคร่ึง
แรกของปี 2562 อยู่ที่ 223 ล้านบาท (จาก 78 ล้านบาทในคร่ึง
แรกของปี 2561) ซึ่งการจ่ายภาษีที่ เพิ่มขึน้นัน้มาจากผล
ประกอบการที่ปรับตวัดีขึน้ อตัราการจ่ายเงินภาษีสทุธิจากการ
ด าเนินงานปรกติในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 อยู่ที่ 6.9% เมื่อ
เทียบกบั 3.0% ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 
 

ก ำไรสุทธิ 
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติไตรมาส 
2/2562 อยู่ที่ 1,513 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.6% เมื่อเทียบกบัไตร
มาส 2/2561 และ 18.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 โดย
การฟืน้ตวัมาจากราคาวตัถดุิบที่ปรับลดลง และอตัราก าไรของ
ทัง้สามธุรกิจหลักปรับตัวดีขึ น้  อัตราก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานปรกติไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 4.7% ซึ่งปรับเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกบั 4.1% ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
หากรวมผลกระทบสุทธิจากการตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมายส าหรับการด าเนินคดีความในประเทศสหรัฐอเมริกา
มูลค่า 1,402 ล้านบาท (ตัง้ส ารอง 1,858 ล้านบาท และหัก
เครดิตภาษี 456 ล้านบาท) ก าไรสทุธิตามหน้างบการเงินจะอยู่
ที่ 111 ล้านบาท  
บริษัทฯ รายงานก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปรกติในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2562 อยู่ที่ 2,787 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24.6% เมื่อ
เทียบกบัในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 โดยมีเหตหุลกัมาเนื่องจาก
อตัราก าไรของทัง้สามธุรกิจหลกัได้ปรับตวัดีขึน้ โดยอตัราก าไร
สทุธิจากการด าเนินงานปรกติในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 อยู่ที่ 
4.5% เมื่อเทียบกบั 3.5% ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
บทวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงนิ 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ 
อยู่ที่ 140,116 ล้านบาท ลดลง 1.7% จาก 142,474 ล้านบาท 
ณ สิน้ ปี  2561 เ ป็นผลหลักมาจากการจัดการสินทรัพย์
หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสินค้าคงเหลือและ
ลูกหนีก้ารค้า แม้ว่ายอดขายจะลดลง 4.6% จากปีก่อนหน้า 
จ านวนวนัสินค้าคงคลงัไตรมาส 2/2562 ยงัได้ปรับลดลงอยู่ที่ 
124 วัน ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึน้จากระดับ 125 วันในช่วง
เดียวกนัของปี 2561  
สินค้าคงคลงัสทุธิลดลง 3.2% จากระดบั ณ สิน้ปี 2561 มาอยู่
ที่ 37,126 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับ
ลดลงและการจดัการสนิทรัพย์หมนุเวียนที่มีประสทิธิภาพ   
ลกูหนีก้ารค้าและเงินค้างรับอื่นปรับตวัลดลงอยูท่ี่ 15,422 ล้าน
บาท จากระดบั ณ สิน้ปี 2561 ที่ 15,968 ล้านบาท เนื่องจาก
การจดัเก็บเงินท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้และยอดขายที่ลดลง 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม ณ สิน้ไตรมาส 2/2562 ทรงตวัอยู่ที่ 
83,464 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2561 ที่อยู่ที่ 83,463 ล้านบาท 
เนื่องจากการลงทนุในสินทรัพย์การด าเนินงานปรกติ (Capital 
Expenditure) 
หนีส้ินหมนุเวียนรวมปรับเพิ่มขึน้ 3.9% จาก ณ สิน้ปี 2561 มา
อยู่ที่ 45,509 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 2/2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ระยะสัน้และหนีส้นิระยะสัน้อื่น  
หนีส้นิรวมลดลง 2.3% หรือคิดเป็นจ านวน 2,199 ล้านบาท มา
อยู่ที่ 94,103 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 2/2562 เป็นผลหลัก
เนื่องมาจากการจ่ายคืนหนีส้ิน จากกระแสเงินสดที่ดีของบริษัท
และบญัชีค้างจ่ายที่ลดลงจากราคาวตัถดุิบที่ปรับลดลง 
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สว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดไม่รวมสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ
ลดลง 0.9% จาก ณ สิน้ปี 2561 มาอยู่ที่ 42,511 ล้านบาท อนั
เป็นผลจากการที่บริษัทฯ บันทึกการตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมายส าหรับการด าเนินคดีความในประเทศสหรัฐอเมริกา
และยงัคงจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน 2562 
บทวิเครำะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วงไตรมาส 2/2562 เงินสดรับจากกิจกรรมการด าเนินงาน
อยู่ที่ 4,654 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เป็นบวกนัน้มีสาเหตหุลกั
จากผลการด าเนินงานที่มีก าไรในระหว่างไตรมาส บริษัทฯ 
รายงาน EBITDA จ านวน 3,271 ล้านบาทในไตรมาส 2/2562 
จากการฟืน้ตวัของผลการด าเนินงานของบริษัท ยิ่งไปกว่านัน้
การจดัการสนิทรัพย์หมนุเวียนที่มีประสทิธิภาพยงัช่วยลดมลูคา่
สินค้าคงคลงัได้อีก ในขณะที่ยอดขายจะปรับลดลง 4.6% เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า มูลค่าสินค้าคงคลงัได้ลดลง 3.2% จาก
ระดบั ณ สิน้ปี 2561 ส่งผลให้จ านวนวนัของเงินทุนหมนุเวียน
ใน ไตรมาส 2/2562 ลดลงมาอยู่ที่ 107 วนั เมื่อเทียบกับ 111 
วนัในไตรมาส 2/2561 
เงินสดสทุธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทนุอยูท่่ี่ 2,307 ล้านบาท เป็น
ผลหลกัจากการการลงทนุปกติที่เกิดขึน้ในช่วงไตรมาส 2/2562 
บริษัทฯ บนัทกึเงินสดจ่ายสทุธิส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 
3,004 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 2/2562 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากการช าระคืนหนีแ้ละการจ่ายเงินปันผลระหว่างไตรมาส
เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง  
จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลการขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่ มีเงินสด
ลดลงเท่ากับ  523 ล้านบาท ส่งผลให้เ งินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 1,063 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 2/2562 จ านวนวนัลกูหนีก้ารค้าสทุธิเพิ่มขึน้
เล็กน้อยจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ระดบั 34 วนั เมื่อเทียบกบั 33 วนั
ในปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ สามารถรักษาประสทิธิในการจดัเก็บ
หนีไ้ด้ดี  
จ านวนวนัสินค้าคงคลงัสทุธิ ณ ไตรมาส 2/2562 ลดลงมาอยูท่ี่ 
124 วนั เมื่อเทียบกบั 125 วนั ณ ไตรมาส 2/2561 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากราคาวตัถดุิบที่ปรับลดลงและการจดัการสินค้าคง
คลงัที่ดี ท าให้มลูค่าสินค้าคงคลงัลดลง 6.5% เมื่อเทียบกบั ณ 
สิน้ไตรมาส 2/2561 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน ณ สิน้ไตรมาส 2/2562 ปรับลดลง
มาอยูท่ี่ 1.24 เทา่ เทียบกบั 1.50 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 มี
สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของมลูค่าสินค้าคงคลงัจากราคา
วตัถดุิบที่ปรับตวัลดลง  
อตัราผลตอบแทนต่อเงินทุน (ROCE) ณ สิน้ไตรมาส 2/2562  
เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 9.9% จาก 8.0% ในไตรมาส 2/2561 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ และ
ฐานเงินทุนเฉลี่ยไตรมาส 2/2562 ลดลง 10% จากระดับไตร
มาส 2/2561 มาอยู่ที่ระดบั 94,900 ล้านบาทเนื่องจากการจ่าย
คืนหนีส้นิอยา่งตอ่เนื่อง  
หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิลดลง 1,416 ล้านบาท จาก ณ สิน้
ปี 2561 คิดเป็น 2.1% สง่ผลให้สดัสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้
สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ ไตรมาส 2/2562 อยูท่ี่ 1.38 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 
สามารถจ่ายหนีส้นิคืนได้ระหวา่งปีอยา่งตอ่เนื่อง  
สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรจากการด าเนินงานกอ่น
หกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเสื่อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดั
จ าหนา่ย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมาส 2/2562 ลดลงมาอยูท่ี่ 4.85 
เท่า จาก 5.73 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 2/2561 เนื่องจาก EBITDA 
ที่ปรับเพิ่มขึน้ 15.4% จากปีก่อนหน้าแม้ว่าหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้จะปรับขึน้เลก็น้อยที่ 2.3% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า 

2Q62 2Q61 1Q62

จ านวนวันลูกหนีก้ารคา้ 34            33            40            

จ านวนวันสนิคา้คงคลัง 124          125          135          

อตัราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.24         1.50         1.27         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 9.9% 8.0% 8.0%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 14.1% 12.5% 11.8%

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ

EBITDA (x)
4.85         5.73         5.63         

อตัราส่วนความสามารถในการ

จา่ยดอกเบีย้ (x)
4.54         4.23         3.68         

มลูค่าตามบัญช ี(บาทต่อหุน้) 8.91         9.01         9.07         

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์

ทัง้หมด (%)
6.7% 5.9% 5.5%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (x)
1.38         1.41         1.36         

หมำยเหตุ: ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรไม่รวมกำรตัง้ส ำรองค่ำใช้จ่ำยพเิศษทำงกฎหมำยคิดเป็นมูลค่ำ 1,858 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เก่ียวข้องมูลค่ำ 456 ล้ำนบำท  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  
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อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาส 2/2562 
อยู่ที่ 4.54 เท่า เพิ่มขึน้จาก 4.23 เท่าในไตรมาส 2/2561 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีปรับเพิ่มขึน้  
หนีส้นิเฉพำะที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำย จ ำแนกตำมสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้
จ่ายอยู่ที่ 64,544 ล้านบาท โดยหนีส้ินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน
บาท โดยมีสดัสว่นอยู่ที่ 98% ของหนีท้ัง้หมด โดยมีหนีส้ินสกุล
ยูโรอยู่ที่ 2% ของหนีส้ินทัง้หมด และหนีส้ินสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้  
ภำพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รำยได้รวม: 
   

 

 

 

 
 
 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป1:  
อัตรำก ำไรฟ้ืนตวัแข็งแกร่ง แม้ยอดขำยปรับลดลง    

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

มูลค่ำ  16,363 16,806 14,994 13,456 14,031 

แบรนด์ 55.8% 56.1% 50.4% 58.2% 59.3% 

รบัจ้าง
ผลิต 

44.2% 43.9% 49.6% 41.8% 40.7% 

ปริมำณ
ขำย 

93,855 93,236 88,841 79,973 78,018 

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

ในช่วงไตรมาสที่ 2/2562 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปลดลง 14.3% ในขณะที่ก าไรขัน้ต้นปรับเพิ่มขึน้ 9.1% 
จากปีก่อนหน้า  
ยอดขายที่ลดลงมีสาเหตสุว่นหนึ่งมาจากค่าเงินยโูรและค่าเงิน
ปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลง 6.8% และ 6.5% เมื่อเทียบกับเงิน
บาทในเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในไตรมาสที่ 
2/2562 เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 22.4% จากระดบั 17.6% ในไตรมาส 
2/2561 เนื่องจาก 
• ราคาวตัถดุิบปลาทนูา่ปรับตวัลดลง  
• การมุ่งเน้นการเพิ่มสดัส่วนการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม

มากขึน้  
• กา ร ใ ช้ เ ทค โน โลยี เ ค ร่ื อ ง จัก รที่ ทัน สมัย ส่ ง ผล ใ ห้

ประสทิธิภาพการด าเนินงานดี 
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เยน็และธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

ยอดขำยเติบโตแข็งแกร่ง และธุรกิจแซลมอนฟ้ืนตัว  

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

มูลค่ำ 12,962 13,031 15,651 11,529 13,435 

แบรนด์ 35.0% 36.1% 35.2% 34.7% 37.6% 

รบัจ้าง
ผลิต 

65.0% 63.9% 64.8% 65.3% 62.4% 

ปริมำณ
ขำย 

62,253 63,443 67,552 61,862 68,504 

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

ในไตรมาสที่ 2/2562 ยอดขายของกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้อง ปรับเพิ่มขึน้ 3.6% 
จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการขายที่ปรับ
เพิ่มขึน้ถึง 10.0% จากปีก่อนหน้า แม้ว่าราคากุ้ งลดลง 1.2% 
และราคาแซลมอนจะปรับลดลงก็ตาม (-5.4%) 
อัตราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่
เย็น และธุรกิจที่เ ก่ียวข้องในไตรมาส 2/2562 อยู่ที่  9.4% 
เพิ่มขึน้ 0.70% เนื่องจากอัตราก าไรที่ปรับดีขึน้ในธุรกิจกุ้ ง 
แซลมอน และลอ็บสเตอร์  
ธุรกิจแซลมอนในยุโรปมีการปรับตัวดีขึน้จากการปิดโรงงาน
แปรรูปแซลมอนในสก๊อตแลนด์ และการปรับราคาขายเพื่อ
สะท้อนราคาแซลมอนที่ปรับตวัสงูขึน้  
 
 
 

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
0%

ยูโร
2%

ธันวำคม 2561

บำท
98%

เหรียญสหรัฐ
0%

ยูโร
2%

มิถุนำยน 2562

48% 46% 44%

38% 39% 42%

13% 15% 15%

2Q61 1Q62 2Q62

หน่วย: ลา้นบาท 

▪ ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู ▪ ธุรกิจผลติภณัฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ▪ ธรุกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

33,775 
29,369 32,214 

     -4.6% YoY, +9.7% QoQ 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  
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ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภณัฑ์มูลค่ำเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
เดินหน้ำเตบิโตต่อเน่ือง 

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

มูลค่ำ 4,450  4,332  5,367  4,384  4,747  

แบรนด์ 8.7% 9.4% 7.0% 12.2% 13.5% 

รบัจ้าง
ผลิต 

91.3% 90.6% 93.0% 87.8% 86.5% 

ปริมำณ
ขำย 

63,759 67,126 73,769 67,838 67,508 

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

ในไตรมาสที่ 2/2562 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์
ผลติภณัฑ์มลูคา่เพิ่ม และ อื่นๆ ปรับเพิ่มขึน้ 6.7% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสที่ 2/2561 โดยมีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ 5.9% ในช่วง
เดียวกนั  
• ยอดขายธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งได้รายงานยอดขายเติบโต

อยา่งมากโดยเฉพาะในรูปของปริมาณการขาย  
• ธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและอื่นๆ รายงานยอดขายโต

จากธุรกิจผลติกระป๋อง  
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  

 

ในคร่ึงแรกของปี 2562 สดัส่วนรายได้ของธุรกิจแบรนด์อยู่ที่ 
43% (จาก 41% ในปี 2561) ส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างผลิตมี
สดัสว่น 57% ของยอดขายในช่วงดงักลา่ว  
ส าหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในปี 2561 เพิ่มขึน้ 0.2% จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกัมาจากขายสินค้า
อาหารสตัว์น า้ที่ปรับเพิ่มขึน้  
ทัง้นี ้ยอดขายของธุรกิจรับจ้างผลติปรับลดลง 4.3% จากปีก่อน
หน้า เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลง และราคาวตัถดุิบปลาทนูา่ที่
ลดลง  
ภำพรวมธุรกิจแบ่งตำมภมิูภำค: 

 

 2559 2560 2561 1H62 

ยอดขำยรวม 134,375 134,937 133,285 61,583 

อเมริกำ 39.4% 38.8% 37.7% 39.3% 

ยุโรป 32.5% 30.8% 30.4% 29.1% 

ญ่ีปุ่น 6.4% 6.3% 5.7% 4.9% 

ไทย 8.3% 9.2% 10.5% 12.4% 

ประเทศ
อื่นๆ 

13.4% 14.9% 15.7% 14.3% 

หมายเหต:ุ ประเทศอืน่ๆ รวมถึงประเทศอืน่ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอืน่ๆ  

ในคร่ึงแรกของปี 2562 สดัส่วนยอดขายตลาดในประเทศไทย
และสหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มขึน้ 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับตลาดไทยส่งผลให้ยอดขายใน
ประเทศปรับเพิ่มขึน้ถึง 19% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า  
ยอดขายประเทศสหรัฐอเมริกาทรงตวัจากจากยอดขายสินค้า
อาหารทะเลแช่แข็งที่ปรับเพิ่มขึน้ ถูกกดดันโดยยอดขาย
ผลติภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูปท่ีปรับลดลง 
สดัสว่นยอดขายจากประเทศในกลุม่ทวีปยโุรปลดลงจากปีก่อน
หน้าเนื่องจากค่าเงินยูโรและค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลง
อยา่งมีนยั เมื่อเทียบกบัเงินบาท 
 
 

59% 58% 59%

57%

41% 42% 41%

43%

2559 2560 2561 1H62

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

134,375 134,937 133,285

61,583

หน่วย:ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท 
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ปัจจัยหลกัที่กระทบกำรด ำเนินงำน:  
รำคำวัตถุดบิหลักไตรมำส 2/2562 
รำคำวัตถุดบิปลำทูน่ำพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ราคาปลาทูน่าอยู่ที่ 1,200 เหรียญ
สหรัฐต่อตนั ขณะที่ในไตรมาสที่ 2/2562 ราคาปลาทูน่าเฉลี่ย
อยูท่ี่ 1,217 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั โดยลดลง 27.0% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสที่ 2/2561 และ 16.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2562  

รำคำวัตถุดบิกุ้งขำว  
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม)

 
ในเดือนกรกฎาคม 2562 ราคากุ้งขาวอยูท่ี่ 147 บาทตอ่กิโลกรัม 
ส าหรับในไตรมาสที่ 2/2562 ราคากุ้ งขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 139 บาท
ตอ่กิโลกรัม โดยลดลง 1.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2561 แต่
เพิ่มขึน้ 16.6% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2562 

รำคำวัตถุดบิปลำแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 61 NOK ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับในไตรมาสที่ 2/2562 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่
อยู่ที่ 65 NOK ต่อกิโลกรัม โดยปรับลดลง 5.4% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสที่ 2/2561 แตป่รับเพิ่มขึน้ 3.1% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 
1/2562 

อัตรำแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่ำสหรัฐต่อสกุลเงนิบำท 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2562 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 30.79 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2562 
บาทเฉลี่ยอยู่ที่ 31.59 อ่อนค่าลง 1.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 
2/2561 และ 0.1% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2562 

เงนิสกุลยโูรต่อสกุลเงนิบำท 
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ในเดือนกรกฎาคม 2562 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูรต่อสกลุ
เงินบาท อยู่ที่  34.56 ส าหรับในไตรมาสที่  2/2562 อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลยโูรต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย อยู่ที่ 35.48 โดย
อ่อนค่าลง 6.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 และ 1.2% 
เมื่อเทียบกบัไตรมาส ท่ี 1/2562  

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำท 

 

ในเดือนกรกฏาคม 2562 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์
สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 38.47 ส าหรับในไตรมาสที่ 
2/2562 อตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงิน
บาทเฉลี่ย อยู่ที่ 40.60 โดยอ่อนค่าลง 6.5% เมื่อเทียบกับไตร
มาสที ่2/2561 และ 1.4% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2562 

พัฒนำกำรหลักของบริษัทฯ 

นวัตกรรม 

7 มิถุนำยน 2562 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์
ประธานในงานเปิดศนูย์นวตักรรมไทยยเูนี่ยน ณ บริษัท ไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยคณะผู้บริหารบริษัท ไทยยเูนี่ยน 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนกังานและประชาชน เฝา้ฯ 
รับเสด็จ ณ อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญา
ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์นวตักรรมไทยยูเนี่ยน และ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ธัญญวฒัน์ เกษมสวุรรณ 
ผู้ อ านวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม กราบบังคมทูลรายงาน
นิทรรศการ ขณะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการประวตัิและทีม่า 
ตลอดจนผลงานของศูนย์นวตักรรมไทยยูเนี่ยน และเสด็จยงั
ห้องปฏิบัติการอาหารของศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ทรงต า
ส้มต าปลาทนูา่สตูรพระราชทาน 
9 กรกฎาคม 2562 - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ประกาศความร่วมมือกับโครงการ SPACE-F (สเปซ-เอฟ) ซึ่ง

เ ป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
( อ ง ค์ ก า รมหา ชน )  ห รื อ  สนช . , คณะวิ ท ย าศ าสต ร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล และ WeWork Labs โดยมีวตัถปุระสงค์ใน
การสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน เพื่อปัน้สตาร์ทอัพฟู้ดเทคใน
ประเทศไทย โดย SPACE-F เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการ
เติบโตของสตาร์ทอพันวตักรรมอาหารแหง่แรกของโลกที่เกิดขึน้
ในประเทศไทย 
18 กรกฎำคม 2562 - บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ชูนวัตกรรมอาหารทะเลจากไทยยูเนี่ยน อาทิ เยลโล่ฟิน ทูน่า 
สไลซ์ และทูน่า อินฟิวชั่น ณ งาน Thailand Industry Expo 
2019 ที่จดัขึน้ในกรุงเทพมหานคร 
ควำมยั่ ง ยื น / Environmental, Social, and Governance 
(ESG) 
8 พฤษภำคม 2019 - ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จบัมือ

กบั คาลสิตา บริษัทผู้ผลติอาหารสตัว์โปรตีนทางเลอืกชัน้น า ได้ 

เปิดตวัเนือ้กุ้งจากฟาร์มที่เลีย้งด้วยอาหารสตัว์โปรตีนผลติจาก

ก๊าซธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์ด้านความยัง่ยืน สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลบัได้ โดยบริษัทฯ ได้น ากุ้งจากฟาร์มดงักลา่ว

มาน าแสดงเป็นครัง้แรกทีง่านบรัสเซลส์ ซีฟูด้ เอ็กซ์โป 

12 มิถุนำยน 2562 - นายยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงินกลุม่บริษัทไทยยเูนี่ยน กลา่วในงานประชุม 
SeaWeb Seafood Summit 2019 ที่กรุงเทพมหานครว่า จาก
มุมมองของภาคธุรกิจ ความยั่งยืนเป็นหลักส าคัญของการ
ด าเนินงานเพื่อให้บริษัทประสบความส าเร็จ  
นอกจากนัน้ นายยอร์ก ไอร์เล ยงัได้รับเกียรติให้กล่าวในงาน
ประชุม 5th CFO Innovation Forum ที่กรุงเทพมหานคร ณ 
วันที่  4 ก ร ก ฎ า คม  2562 โ ด ยนายยอ ร์ก  กล่า วถึ ง เ ร่ือง
ความส าคญัของการเช่ือมโยงปัจจยัเร่ืองความยัง่ยืนเข้ากับการ
ด าเนินงานของบริษัทเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ และเพิ่ม
ความมัน่ใจให้กบันกัลงทนุ 

17 มิถุนำยน 2562 - นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ผู้ น าธุรกิจ
อาหารทะเลระดับโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและ
อาสาสมคัร เปิดตวัแคมเปญ #GhostGearReborn ประเดิมใน
วันมหาสมุทรโลก นอกจากนี ้ในวันเดียวกัน ยังเข้าร่วมกับ
สนบัสนุนกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝ่ังทะเล ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
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ในโครงการอนรัุกษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดย
กองทัพเรือ และเมืองพัทยา ณ บริเวณหาดตาแหวน ต.เกาะ
ล้าน เมืองพทัยา 
27 มิถุนำยน 2562 — ดร. แดเร่ียน แมคเบน ผู้อ านวยการกลุม่
สง่เสริมกิจการองค์กรและความยัง่ยืน บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ให้ข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบัความท้าทายที่ส าคญั
ของการเผชิญปัญหาแรงงานทาสยคุใหม่ กับบริษัทต่างๆ ของ
ออสเตรเลียที่เตรียมรับมือกบัความเสี่ยงแรงงานทาสยคุใหมใ่น
ห่วงโซ่อุปทานของตนเอง ในงานประชุมที่จัดโดยรัฐบาลของ
ประเทศออสเตรเลยี ณ นครซิดนีย์ 
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร. แดเร่ียน แมคเบน ยังได้ให้
ข้อมูลกับผู้ น าธุรกิจจากนานาชาติ ภาครัฐ และภาคประชา
สงัคมถึงการขบัเคลื่อนเร่ืองการสรรหาแรงงานอยา่งมีจริยธรรม 
และผลลพัธ์ทางบวกตอ่แรงงานข้ามชาติ ในงานประชมุ Global 
Forum for Responsible Recruitment ประจ าปี ครัง้ที่ 3 ที่จัด
ขึน้ในกรุงเทพ 
5 กรกฎำคม - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เปิด
ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 4 ที่โรงเรียน
หลวงแพทย์โกศลอุปถัมป์ จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้ความ
ร่วมมือในโครงการเตรียมความพร้อมแก่เด็กข้ามชาติเพื่อเข้า
ระบบการศกึษาไทย 
กิจกรรมบริษัทและกำรลงทุนบริษัทฯ 

14 พฤษภำคม 2562 – บริษัท Thai Union China ได้จดัแสดง
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลคณุภาพสงูภายใต้แบรนด์ King Oscar 
ณ งานแสดงสินค้า SIAL ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรม
อาหารใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ที่จัดขึน้ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2 มิถุนำยน 2562 – เกิดเหตเุพลงิไหม้ที่โรงงานกลัน่น า้มนัปลา
ทนูา่ของไทยยเูนี่ยนในเมืองรอสต็อค ประเทศเยอรมนั เมื่อวนัที่ 
1 มิถนุายน 2562 เจ้าหน้าที่ดบัเพลิงได้เข้าควบคมุสถานการณ์
และดบัเพลิงเป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่เกิดเหตุ โรงงานปิดและ
ไม่มีพนกังานปฏิบตัิงาน จึงไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บใดๆ และยงั
ไม่ทราบสาเหตขุองเพลิงไหม้ทางไทยยเูนี่ยนได้ให้ความร่วมมือ
กบัภาครัฐในการหาสาเหตอุยา่งเต็มที่ 
บริษัทฯ ได้เร่ิมแผนก่อสร้างโรงงานกลัน่น า้มนัปลาทนู่าใหมอ่ีก
ครัง้ โดยคาดวา่จะเร่ิมด าเนินงานได้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 
บริษัทฯได้ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับโรงงานกลั่น
น า้มันปลาทูน่าในประเทศเยอรมันมูลค่า 16 ล้านยูโร แต่

อย่างไรก็ดี บริษัทฯคาดว่าจะได้รับเงินสินไหมทดแทนเพื่อ
ชดเชยเต็มจ านวน 
กรกฎำคม 2562 – Red Lobster บริษัทร่วมที่ไทยยูเนี่ยนได้
เข้าลงทนุในปี 2559 ได้เปิดร้านอาหาร Red Lobster สาขาแรก
ในนครปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้บริการอาหาร
คุณภาพจากสห รัฐอ เม ริกา  โดย ร้ านดังกล่า ว เ ปิด ใน
ห้างสรรพสินค้า Taikoo Li ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นชาว
อเมริกาที่มาท างานในประเทศจีน และผู้บริโภคท้องถ่ินชาวจีน 
สินค้ำใหม่  

เมษำยน 2562 – King Oscar ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Super 
Premium Brisling Sardines ที่ได้รับการจบัอยา่งยัง่ยนื และถกู
บรรจุในบรรจุภณัฑ์ที่สามารถมองเห็นอาหารได้ที่สามารถเปิด
ได้ง่าย ซึ่งเป็นนวตักรรมบรรจุภณัฑ์ของบริษัทเพื่อสร้างความ
แตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ โดยมีจ าหนา่ยแล้วในซุปเปอร์มาเก็ต
ชัน้น าในประเทศสหรัฐอเมริกา  
พฤษภำคม 2562 – Hawesta ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Tuna 
Infusion ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ปลาทนูา่ปรุงรสพร้อมรับประทานใน
ประเทศเยอรมนั โดย Hawesta ยงัได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์ Tuna 
Salad โดยมี 4 รสชาติให้ผู้ บริโภคได้เลือกรับประทานตัง้แต่
เดือนมีนาคม 2562 โดยแบรนด์ Hawesta นัน้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในประเทศเยอรมนั  
กรกฎำคม 2562 – Chicken of the Sea Frozen Foods ได้
เปิดตวัผลติภณัฑ์ ลอ็บสเตอร์ Orion Cooked Lobster Meat 

Retail Pack ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ล๊อบสเตอร์ปรุงรสปรุงสกุซึ่งท า
มาจากล๊อบสเตอร์ที่จบัมาจากธรรมชาติ บรรจลุงในบรรจภุณัฑ์
สญูญากาศ และจดัจ าหนา่ยภายใต้แบรนด์ Orion Seafood ซึง่
ผลติภณัฑ์ดงักลา่วมีการจดัจ าหนา่ยแล้ว ณ ร้านค้าสง่ชัน้น าใน
ประเทศอเมริกา  
สิงหำคม 2562 – ไทยยูเนี่ยนได้เปิดตัวไลน์สินค้าใหม่ Wild 
Catch ภายใ ต้แบรน ด์  Chicken of the Sea ในประ เทศ
สหรัฐอเมริกา โดย Chicken of the Sea Wild Catch นัน้เป็น
ผลิตภณัฑ์พรีเมี่ยม โดยใช้วตัถุดิบเป็นปลาที่จับจากแหล่งน า้
ธรรมชาติ โดยเลือกสรรใช้ปลาสายพนัธุ์ธรรมชาติ Albacore, 
Ahi, Yellowfin และ Alaskan Salmon  

รำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ  
12 มิถุนำยน 2562 – ดร. แดเร่ียน แมคเบน ผู้อ านวยการกลุม่
ส่งเสริมกิจการองค์กรและความยัง่ยืน ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Seafood Champion ใน
ฐานะที่มีวิสยัทศัน์เก่ียวกับการพฒันาความยัง่ยืนของอาหาร 
และการขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทัง้อตุสาหกรรม ที่
งานประชมุด้านอาหาร SeaWeb Summit 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  
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28 มิถุนำยน 2562 – ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ
จาก 2 สถาบันยักษ์ใหญ่ในเอเชีย ในงานประกาศผลรางวัล 
Asian Excellence Award 2019 ครัง้ที่ 9 ที่ผา่นมา ไทยยเูนี่ยน
ได้รับรางวลัซีอีโอยอดเยี่ยม (ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์) และบริษัท
บริหารงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม โดย นายยอร์ก ไอร์เล ได้
เป็นตวัแทนบริษัทฯ รับรางวลัดงักลา่ว  
นอกจากนี ้ไทยยเูนี่ยนยงัเป็นหนงึในบริษัทท่ีได้รับรางวลั บริษัท
ที่มีการบริหารจดัการยอดเยี่ยม ในรอบทศวรรษนบัจากปี 2010 
จากงาน Asiamoney Award 
กรกฎำคม 2562 - ไทยยูเนี่ยนได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
จากการส ารวจ AGM Checklist 2019 ติดต่อกนัเป็นปีที่ 3 โดย
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  
กรกฎำคม 2562 - แบรนด์ John West ซี่งเป็นแบรนด์ของไทย
ยเูนี่ยนที่ได้รับรางวลัชนะเลิศแบรนด์ผลิตภณัฑ์อาหารกระป๋อง 
จากส านักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการประมง 
(MSC) ประจ าปี 2562 ประเทศองักฤษ ซึง่เป็นปีที่สามติดตอ่กนั 
ก รกฎ ำคม  2562 - ผลิ ตภัณ ฑ์  Chicken of the Sea 

Infusions ปลาทูน่าในน า้มันมะกอกผสมโหระพา รับรางวัล 
PEOPLE Food Awards ปี 2562: ผลิตภณัฑ์ในซูเปอร์มาร์เก็ต
ยอดเยี่ยมแหง่ปี ประเภทปลาทนูา่ 
เงนิปันผล 

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในชว่ง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ตามมติการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 7 สิงหาคม 2561 มูลค่า 0.25 
บาทต่อหุ้น จากการด าเนินงานในคร่ึงปีแรกของปี 2562 โดย
ก าหนดวนั XD คือวนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 วนัก าหนดรายช่ือผู้มี
สิทธิได้รับปันผล คือวันที่  21 สิงหาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินวนัท่ี 3 กนัยายน 2563 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยพิเศษทำงกฎหมำย  

ในไตรมาส 2/2562 บริษัท Chicken of the Sea ได้บรรลุถึง
ข้อตกลงช าระค่าชดเชยกับร้านค้าปลีกส่วนมากภายใต้คดี
ตอ่ต้านการผกูขาด (Antitrust) และคดีอื่นๆ โดยบริษัท Chicken 
of the Sea ได้มีการตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมาย
เพิ่มเติมคิดเป็นมูลค่าสุทธิ 1,402 ล้านบาทหลงัหักภาษี และ
หากหกัผลกระทบจากรายการพิเศษดงักล่าวออก บริษัทฯ จะ
บันทึกก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติไตรมาส 2/2562 ที่ 
1,513 ล้านบาท   
“เราเช่ือวา่การปรับมลูคา่เงินชดเชยดงักลา่วนัน้ได้สะท้อนความ
คืบหน้าของคดีที่เกิดขึน้กบั Chicken of the Sea รวมถึงความ

เสี่ยงด้านผลกระทบทางการเงินใดๆ ที่จะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 
แล้ว” กล่าว มร. ยอร์ก ไอร์เล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การเงินกลุม่บริษัทไทยยเูนี่ยน 
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งบก ำไรขำดทุน

 
  

 
งบแสดงสถำนะกำรเงิน 

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

2Q62 2Q62

2Q61 1Q62

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย        32,214 100%        33,775 100%        29,369 100% -4.6% 9.7%

ตน้ทนุขาย       (26,850) -83.3%       (29,035) -86.0%       (24,987) -85.1% -7.5% 7.5%

ก าไรข ัน้ตน้          5,364 16.7%          4,741 14.0%          4,382 14.9% 13.1% 22.4%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร         (3,794) -11.8%         (3,529) -10.4%         (3,362) -11.4% 7.5% 12.8%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน             164 0.5%             222 0.7%               80 0.3% -26.1% 104.4%

รายไดอ้ืน่             498 1.5%             628 1.9%             497 1.7% -20.7% 0.1%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้             110 0.3%               44 0.1%             347 1.2% 150.4% -68.3%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,342 7.3%          2,105 6.2%          1,945 6.6% 11.2% 20.4%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ            (516) -1.6%            (498) -1.5%            (528) -1.8% 3.6% -2.3%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          1,826 5.7%          1,607 4.8%          1,417 4.8% 13.6% 28.9%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล            (196) -0.6%              (90) -0.3%              (27) -0.1% 116.6% 623.8%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ              (29) -0.1%              (38) -0.1%              (43) -0.1% -23.7% -32.6%

ก าไรสทุธิ          1,601 5.0%          1,479 4.4%          1,347 4.6% 8.3% 18.9%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั          1,513 4.7%          1,368 4.1%          1,273 4.3% 10.6% 18.8%

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย               87 0.3%             110 0.3%               73 0.2% -20.9% 19.3%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            0.32            0.29            0.27 10.6% 18.8%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ          31.59          31.92          31.61 -1.0% -0.1%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q62
% ตอ่

ยอดขาย
2Q61

% ตอ่

ยอดขาย
1Q62 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*           1,063 0.8%              972 0.7% 9.4%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ         15,422 11.0%         15,637 10.9% -1.4%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ         37,126 26.5%         39,708 27.7% -6.5%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่           3,041 2.2%           2,040 1.4% 49.1%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน         56,652 40.4%         58,357 40.7% -2.9%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ         27,542 19.7%         26,320 18.4% 4.6%

เงนิลงทนุ         21,474 15.3%         23,475 16.4% -8.5%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่         28,398 20.3%         30,530 21.3% -7.0%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่           6,050 4.3%           4,708 3.3% 28.5%

รวมสนิทรพัย ์          140,116 100%       143,390 100% -2.3%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ         15,688 11.2%         14,145 9.9% 10.9%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่         18,946 13.5%         18,843 13.1% 0.5%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ           9,989 7.1%           3,916 2.7% 155.1%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่              887 0.6%           2,027 1.4% -56.2%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน         45,509 32.5%         38,930 27.1% 16.9%

เงนิกูย้มืระยะยาว         38,867 27.7%         47,863 33.4% -18.8%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่           9,727 6.9%         10,483 7.3% -7.2%

รวมหนีส้นิ         94,103 67.2%         97,276 67.8% -3.3%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ           3,502 2.5%           3,140 2.2% 11.5%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้          42,511 30.3%         42,974 30.0% -1.1%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       140,116 100%       143,390 100% -2.3%

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q62

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2561
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งบกระแสเงนิสด   

 

*ข้อมลูตวัเลขตามงบการเงินท่ีประกาศในเดือนสงิหาคม 2562 

 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1H62 1H61 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้                   1,349                   1,069                      279 

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน                   1,803                   1,437                      366 

ปรับปรุงรายการอืน่                      970                   1,658                     (688)

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน                      484                   3,551                  (3,067)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   4,606                   7,716                  (3,110)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   4,654                   7,529                  (2,875)

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน                  (2,307)                  (2,124)                     (184)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ                  (3,004)                  (5,308)                   2,304 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ                     (657)                         97                     (755)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด                   1,311                      573                      738 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด                       (59)                           2                       (61)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด                      594                      672                       (78)

งบจา่ยลงทุน                   2,169                   2,553                     (384)

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ                   2,437                   5,163                  (2,726)

งบรวม


