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ไตรมาส 3/2562: ยอดขายท้าทายจากค่าเงินบาท แม้อัตรา
ก าไรขัน้ต้นฟ้ืนตัว  
รายได้รวม  
ในไตรมาสท่ี 3/2562 บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั มหาชน (บริษัท
ฯ) รายงานยอดขายลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2561 มา
อยู่ท่ี 31,838 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้
เมื่อเทียบกบัเงินสกลุหลกัอื่น (เหรียญสหรัฐอ่อนค่า 6.9%, ยโูร 11% 
และปอนด์สเตอร์ลิง 12%)   
หากแยกผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายยงัคงปรับตวั
ลดลง 1.3% แม้ว่าปริมาณการขายจะปรับเพิ่มขึน้ 3.8% ก็ตาม 
เน่ืองจากราคาวตัถุดิบหลกัปรับลดลง (ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าไตรมาส 
3/2562 อยู่ท่ี 1,217 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 17% จากปีก่อนหน้า 
และราคาเฉลี่ยกุ้ งอยู่ท่ี 143 บาท/กิโลกรัม ลดลง 9.5% จากปีก่อน
หน้า)   
โดยยอดขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ท่ี 93,421 ล้านบาท 
ลดลง 4.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือ
ลดลงเพียง 0.5% หากแยกผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนออก  
ก าไรขัน้ต้น 
แม้ว่าอัตราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสท่ี 3/2562 อยู่ท่ี 15.9% เพิ่มขึน้ 
0.12% จากอัตราก าไรท่ีปรับเพิ่มขึน้ของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง
และอาหารสัตว์เลีย้ง บริษัทรายงานตัวเลขก าไรขัน้ต้นไตรมาส 
3/2562 ท่ี 5,077 ล้านบาท ลดลง 6.1% จากยอดขายท่ีลดลง โดย
ธุรกิจธุรกิจรับจ้างผลิตทูน่าส่งออกได้รับผลกระทบจากราคาวตัถดิุบ
ทนู่าท่ีผนัผวน  
ก าไรขัน้ต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ท่ี 14,822 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 9.5% เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
บริษัทรายงานก าไรจากการด าเนินงาน 1 ,516 ล้านบาท ลดลง 
18.8% ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรขัน้ต้นท่ีลดลง ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร (SG&A)  เพิ่มขึน้เพียง 0.6% จากปีก่อนหน้า จาก
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีเพิ่มขึน้เพื่อใช้ในการออกสินค้าใหม่ แต่
เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายในไตรมาส 
3/2562 จึงเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีระดับ 11.2% เมื่อเทียบกับ 10.4% ในปี
ก่อนหน้า  
ก าไรจากการด าเนินงานปรกติ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ท่ี 
4,105 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29.4% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 
ก าไรสุทธิ 
รายการท่ีไม่ได้เก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงานหลักทรงตัวจากปีก่อน
หน้า โดยรายได้อื่นและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทท่ีปรับเพิ่มขึน้นัน้ ถกู
กระทบโดยก าไรอัตราแลกเปลี่ยนท่ีลดลงและรายจ่ายภาษีท่ีสงูขึน้ 
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิท่ี 1,374 ล้านบาท ลดลง 20.6% จากปี
ก่อนหน้า โดยก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปรกติในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2562 อยู่ท่ี 4,160 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 4.8% จากปีท่ีแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

ราคาหุ้น (04/11/2562)                  13.90 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ   17.00 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                   16.60  บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:    0.25 บาท 
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด          66.3 พนั ลบ. 
มลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนั (YTD)   275.9 ลบ. 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(30/09/2562) 
ครอบครัวจนัศิริ                   19.49% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                  11.98% 
กลุ่มมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั               7.29% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์             6.87% 
ส านกังานประกนัสงัคม             4.40% 
ภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ TU เป็น
หน่ึงในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุในโลก TU เป็น
เจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชัน้น าต่างๆ ในหลายๆตลาด
หลกั รวมทัง้มเีครือขา่ยในการจดัหาวตัถดุิบ ผลิตและ 
เครือข่ายการกระจายสินค้าครอบคลมุทัว่โลก โดยมี
ผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ ทนู่ากระป๋องและกุ้งแช่แขง็ 
นอกจากนี ้ TU ยงัมีธุรกจิรับจ้างผลิต ที่ผลิตให้แบรนด์
ของลกูค้าอีกด้วย ในด้านการพฒันาที่ยัง่ยืน TU ยงัได้ให้
ค ามัน่ว่าจะมีส่วนท าให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสงัคม การมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยัง่ยืน รวมทัง้
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม 
ตัวเลขทางการเงนิที่ส าคัญ* 

 
*มีการปรับปรุงตวัเลขตามงบการเงินที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2562 

หน่วย: ลา้นบาท 3Q62 3Q61 2Q62

ยอดขาย 31,838     34,169     32,214     

ก าไรขัน้ตน้ 5,077       5,407       5,364       

EBITDA 3,182       3,253       3,271       

ก าไรสุทธิ 1,374       1,731       1,513       

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.29         0.36         0.32         

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (%) 15.9% 15.8% 16.7%

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(%) 4.3% 5.1% 4.7%

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 9.6% 9.9% 9.9%

สัดส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้

ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (x)
1.43         1.40         1.38         

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ 

EBITDA (x)
5.06         4.92         4.85         

หมายเหต:ุ ก าไรจากการด าเนินงานปรกตินัน้ไม่รวม 1) การตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคิดเป็นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561)                          

2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3,4/2561) และ 3) การด้อยค่าในเงินลงทนุใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561) 
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กระแสเงินสดและอัตราหนีส้ินต่อทุน  
การควบคมุสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ และผลประกอบการท่ี
มีเสถียรภาพ ส่งผลให้กระแสเงินสดอยู่ ณ ระดบั 1,085 ล้านบาทใน
ไตรมาส 3/2562 โดยอัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อทุนอยู่ท่ีระดับ 1.43 
เท่า ซึง่ยงัคงต ่ากว่า bond covenant ท่ีระดบั 2.0 เท่า 
บทวิเคราะห์งบการเงนิ 

 
ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) รายงานยอดขายลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
3/2561 มาอยู่ที่ 31,838 ล้านบาทโดยหลกัเป็นผลมาจากคา่เงนิ
บาทที่แข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก และราคาวัตถุดิบ
หลักปรับลดลง โดยหากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน
ออก ยอดขายยงัคงปรับตวัลดลง 1.3%  
แม้ว่าอตัราก าไรธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารสตัว์เลีย้ง
ปรับเพิ่มขึน้ที่ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่
ที่ 15.9% (เทียบกับ 15.8% ในไตรมาส 3/2561) ยอดขายที่
ลดลงส่งผลให้ตัวเลขก าไรขัน้ต้นไตรมาส 3/2562 ลดลงจากปี
ก่อนหน้า  
บริษัทยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตของก าไร โดยรายงาน
ก าไรจากการด าเนินงานปรกติและก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน
ปรกติในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 4,105 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 29.4% และ 4,160 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 4.8% จากปี
ที่แล้ว ตามล าดบั  
ยอดขาย 
ยอดขายไตรมาสที่ 3/2562 ลดลง 6.8% จากไตรมาสที่ 3/2561 
อยู่ที่ 31,838 ล้านบาท ยอดขายที่ปรับตวัลดลงนัน้เกิดจากการ
ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกบัเงินสกลุหลกั (เหรียญสหรัฐ
อ่อนค่า 6.9%, ยูโร 11% และปอนด์สเตอร์ลิง 12%) และราคา
วัตถุดิบหลักปรับลดลง (ราคาเฉล่ียปลาทูน่าไตรมาส 3/2562 
อยู่ที่ 1,217 เหรียญสหรัฐ/ตนั ลดลง 17% จากปีก่อนหน้า และ
ราคาเฉล่ียกุ้ งอยู่ที่ 143 บาท/กิโลกรัม ลดลง 9.5%)  โดยหาก
เพียงแยกผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนออก ยอดขายยงัคง

ปรับตวัลดลง 1.3% ซึ่งเป็นผลมากจากการเติบโตของปริมาณ
การขายโดยรวม (เพิ่มขึน้ 3.8% จากปีก่อน) 
โดยปริมาณการขายธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง และอื่นๆ 
ได้ปรับเพิ่มขึน้ถึง 15.2% จากปีก่อนหน้า และปริมาณการขาย
ของธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้ง สินค้าเพิ่มมลูค่าและสินค้าอื่นๆ ก็ได้
ปรับเพิ่มขึน้เช่นกนั  
ยอดขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ลดลง 4.0% อยู่ที่ 
93,421 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้
และจากราคาวตัถดุิบที่ปรับลดลงดงัที่กล่าวไปข้างต้น และหาก
แยกผลกระทบอัตราแลกเปล่ียนออก ยอดขายในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2562 จะปรับลดลงเล็กน้อยเพียง 0.5% เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
ก าไรขัน้ต้น 
บริษัทรายงานอัตราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่  3/2562 อยู่ที่  
15.9% เพิ่มขึน้จากระดบั 15.8% ในปีก่อนหน้า เนื่องจากอตัรา
ก าไรท่ีปรับเพิ่มขึน้ของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารสตัว์
เลีย้ง และจากธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่รายงานอัตราก าไร
ขัน้ต้นปรับขึน้เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากยอดขายที่ลดลง 
บริษัทรายงานก าไรขัน้ต้นไตรมาส 3/2562 ที่ 5,077 ล้านบาท 
ลดลง 6.1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
ก าไรขัน้ต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 14,822 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
หน้า แม้ว่าอตัราแลกเปล่ียนจะมีความผนัผวนมากก็ตาม  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไตรมาสที ่3/2562 เพิ่มขึน้เพียง 
0.6% จากปีก่อนหน้า โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มงบ
การตลาดส าหรับการเปิดตวัสินค้าใหม่และกระตุ้นยอดขายของ
บริษัทฯ อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ต่อ
ยอดขายในไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 11.2% จากระดบั 10.4% ใน
ไตรมาส 3/2561 ซึ่งการปรับตวัเพิ่มขึน้ของอัตราส่วนดงักล่าว
นัน้เกิดขึน้จากยอดขายที่ปรับลดลง ดังนัน้บริษัทบันทึกก าไร
จากการด าเนินงานท่ี 1,516 ล้านบาท ลดลง 18.8% จากปีก่อน
หน้า 
อตัราส่วนค่าใช้จ่าย SG&A ต่อยอดขายในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2562 อยู่ที่ 11.5% โดยเพิ่มขึน้จากระดับ 10.7% ในปีก่อน
หน้า โดยการเพิ่มขึ น้ของอัตราส่วนนัน้ส่วนมากเกิดจาก
ค่าชดเชยพนกังานในไตรมาส 2/2562 ค่าใช้งบการตลาด และ
ยอดขายที่ปรับตวัลดลงในปี 2562 
ก าไรจากการด าเนินงานปรกติในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 
อยู่ที่ 4,105 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29.4% จากผลประกอบการของ
ธุรกิจที่ปรับฟืน้ตวัดีขึน้  
ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ในไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทฯ รายงานผลก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนที่ 78 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลก าไรจากอัตรา

หน่วย: ลา้นบาท 3Q62 3Q61 YoY 2Q62 QoQ

ยอดขาย      31,838      34,169 -6.8%      32,214 -1.2%

ตน้ทนุขาย     (26,762)     (28,762) -7.0%     (26,850) -0.3%

ก าไรข ัน้ตน้        5,077        5,407 -6.1%        5,364 -5.4%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       (3,561)       (3,540) 0.6%       (3,794) -6.1%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น             78           128 -39.3%           164 -52.5%

รายไดอ้ืน่           473           373 26.8%           498 -5.0%

ตน้ทนุการเงนิ          (508)          (501) 1.4%          (516) -1.5%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิได้        1,759        2,009 -12.4%        1,826 -3.6%

ภาษีเงนิได ้          (278)          (146) 90.4%          (196) 42.1%

ก าไรสทุธิ        1,374        1,731 -20.6%        1,513 -9.2%

ก าไตอ่หุน้          0.29          0.36 -20.6%          0.32 -9.2%

อัตราแลกเปลีย่น USD/THB        30.71        32.97 -6.9%        31.59 -2.8%

อัตราก าไรขัน้ตน้ 15.9% 15.8% 16.7%

สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขาย 11.2% 10.4% 11.8%

อัตราก าไรสทุธิ 4.3% 5.1% 4.7%

-3.2%
ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดแ้ละ

ดอกเบีย้จา่ย
       2,267        2,510 -9.7%        2,342 

82.5%
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุใน

บรษัิทร่วมและการร่วมคา้
          201           142 41.4%           110 

หมายเหต:ุ ก าไรจากการด าเนินงานปรกตินัน้ไม่รวม 1) การตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคิดเป็นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561)                          

2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3,4/2561) และ 3) การด้อยค่าในเงินลงทนุใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561) 
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แลกเปล่ียนในไตรมาส 3/2561 ท่ี 128 ล้านบาท โดยก าไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนที่ปรับลดลงสู่ระดบัปรกติดงักล่าวนัน้เป็นผล
บางส่วนมาจากบริษัทฯ มีการปรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินในช่วงต้นปี 2562 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 
201 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 142 ล้านบาทในไตรมาส 3/2561 
และการป รับตัว เพิ่ มขึ น้ดังก ล่าวมีสา เหตุหลักจากผล
ประกอบการของ Avanti Feeds ในประเทศอินเดียปรับตวัดีขึน้ 
จากการที่บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนได้รายงานผล
ประกอบการที่ดีขึน้จากปีก่อนหน้า บริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่า 658 ล้านบาท เพิ่มขึน้
35.1% จาก 487 ล้านบาทในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2561 
รายได้อื่น  
รายได้อื่นในไตรมาสที่ 3/2562 มีมลูค่า 473 ล้านบาท โดยปรับ
เพิ่มขึน้ 26.8% จาก 373 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2561 ซึ่ง
รายได้รับดงักล่าวค่อนข้างมีเสถียรภาพในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่าน
มา   
รายได้อื่นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 1,468 ล้านบาท 
ลดลงจาก 1,543 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 
เนื่องจากประเด็นเงินสินไหมทดแทนที่มีการบันทึกในไตรมาส 
2/2561 ส่วนเงินได้ดอกเบีย้รับจากการลงทุนใน Red Lobster 
ยงัคงทรงตวัจากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว  
ต้นทุนทางการเงนิ 
ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 3/2562 เพิ่มขึน้เล็กน้อย 1.4% 
มาอยู่ที่ 508 ล้านบาท (จาก 501 ล้านบาทในไตรมาส 3/2561) 
โดยต้นทุนทางการเงินสุทธิในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ 3.13% 
จาก 3.07% ในช่วงไตรมาส 3/2561 โดยหนีสิ้นที่มีภาระ
ดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 เพิ่มขึน้เล็กน้อย 0.6% (397 
ล้านบาท) จากระดบั ณ สิน้ไตรมาส 3/2562  
ต้นทุนทางการเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 1,552 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดย
เพิ่มขึน้จากต้นทุนทางการเงินสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2562 อยู่ที ่3.19% จาก 3.03% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 
ภาษีเงนิได้ 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ 278 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินจ่ายภาษี 146 ล้านบาทในไตรมาส 
3/2561 โดยการท่ีรายการภาษีนัน้ปรับสงูขึน้สอดคล้องกบัอตัรา
ก าไรขัน้ต้นที่ปรับฟืน้ตวัดีขึน้ โดยอตัราการจ่ายเงินภาษีสทุธิใน
ไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 15.8% เมื่อเทียบกับ 7.28% ในไตรมาส 
3/2561 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการด าเนินงานปรกติในช่วง 
9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 502 ล้านบาท (จาก 224 ล้าน
บาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561) ซึ่งการจ่ายภาษีที่เพิ่มขึน้

นัน้มาจากผลประกอบการท่ีปรับตวัดีขึน้ อตัราการจ่ายเงินภาษี
สุทธิจากการด าเนินงานปรกติในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 
อยู่ที่ 10.0% เมื่อเทียบกบั 4.8% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 
ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 1,374 ล้าน
บาท ลดลง 20.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2561 และ 9.2% 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2562 โดยการปรับลดลงดังกล่าวมา
จากค่าเงินที่ผันผวน แม้ว่าอัตราก าไรจะฟื้นตัวขึน้จากปีก่อน
หน้าก็ตาม อัตราก าไรสุทธิไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 4.3% จาก
ระดบั 5.1% ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
หากแยกผลกระทบจากการตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ส าหรับการด าเนินคดีความในประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 
1,402 ล้านบาท บริษัทฯ รายงานก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน
ปรกติในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 4,160 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 4.8% เมื่อเทียบกบัในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 โดย
มีสาเหตุหลักเนื่องจากอัตราก าไรของธุรกิจอาหารแช่แข็งและ
อาหารสตัว์เลีย้ง โดยอตัราก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปรกติ
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 4.5% เมื่อเทียบกบั 4.1% 
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงนิ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ 
อยู่ที่ 139,323 ล้านบาท ลดลง 2.2% จาก 142,474 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี  2561 เ ป็นผลหลักมาจากการจัดการสินทรัพย์
หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสินค้าคงเหลือและ
ลูกหนีก้ารค้า แม้ว่ายอดขายจะลดลง 6.8% จากปีก่อนหน้า 
จ านวนวนัสินค้าคงคลังไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 125 วัน ซึ่งทรง
ตวัจากช่วงเดียวกนัของปี 2561  
สินค้าคงคลงัสทุธิลดลง 3.7% จากระดบั ณ สิน้ปี 2561 มาอยู่
ที่ 36,951 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับ
ลดลงและการจดัการสินทรัพย์หมนุเวียนที่มีประสิทธิภาพ   
ลกูหนีก้ารค้าและเงินค้างรับอื่นปรับตวัลดลงอยู่ที่ 15,462 ล้าน
บาท จากระดับ ณ สิน้ปี 2561 ที่ 15,968 ล้านบาท เนื่องจาก
การจดัเก็บเงินท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้และยอดขายที่ลดลง 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 ทรงตวัอยู่ที่ 
82,868 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2561 ที่อยู่ที่ 83,467 ล้านบาท 
เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์การด าเนินงานปรกติ (Capital 
Expenditure) 
หนีสิ้นหมนุเวียนรวมปรับเพิ่มขึน้ 4.4% จาก ณ สิน้ปี 2561 มา
อยู่ที่ 45,734 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ระยะสัน้  
หนีสิ้นรวมลดลง 2.2% หรือคิดเป็นจ านวน 2,158 ล้านบาท มา
อยู่ที่ 94,144 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 เป็นผลหลัก
เนื่องมาจากการจ่ายคืนหนีสิ้น แม้ว่าบริษัทจะมีการจ่าย
ค่าชดเชยอันเก่ียวเนื่องจากคดีความในประเทศสหรัฐอเมริกา 

หมายเหต:ุ ก าไรจากการด าเนินงานปรกตินัน้ไม่รวม 1) การตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายสทุธิคิดเป็นมูลค่า 1,402 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2562) และ 1,359 ล้านบาท (ไตรมาส 2/2561)                          

2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการปิดธุรกิจแซลมอนในสกอตแลนด์มูลค่า 489 ล้านบาท (ไตรมาส 3,4/2561) และ 3) การด้อยค่าในเงินลงทนุใน TMAC มูลค่า 87 ล้านบาท (ไตรมาส 4/2561) 
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และการปรับลดลงของราคาวตัถดุิบส่งผลให้บญัชีค้างจ่ายปรับ
ลดลง (6.8% จาก ณ สิน้ปี 2561) เป็นส่วนหนื่งที่ส่งผลให้หนีสิ้น
รวมลดลง  
ส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
ลดลง 2.6% จาก ณ สิน้ปี 2561 มาอยู่ที่ 41,794 ล้านบาท อนั
เป็นผลจากการที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่า 
1,193 ล้านบาทในเดือนกันยายน 2562 รวมเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลมลูค่า 1,908 ล้านบาทในปี 2562 นอกจากนี ้ส่วนของผู้
ถือหุ้นลดลง 770 ล้านบาทจากผลกระทบการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ 
บทวิเคราะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วงไตรมาส 3/2562 เงินสดรับจากกิจกรรมการด าเนินงาน
อยู่ที่ 6,749 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เป็นบวกนัน้มีสาเหตหุลกั
จากผลการด าเนินงานที่มีก าไรในระหว่างไตรมาส บริษัทฯ 
รายงาน EBITDA จ านวน 3,182 ล้านบาทในไตรมาส 3/2562 
ยิ่งไปกว่านัน้การจดัการสินทรัพย์หมนุเวียนที่มีประสิทธิภาพยงั
ช่วยลดมลูค่าสินค้าคงคลงัได้อีก ในขณะที่ยอดขายปรับลดลง 
6.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มูลค่าสินค้าคงคลังได้ลดลงใน
ทิศทางเดียกันที่ 3.7% จากระดับ ณ สิน้ปี 2561 ส่งผลให้
จ านวนวนัของเงินทุนหมนุเวียนใน ไตรมาส 3/2562 คงระดบัที่ 
109 วนั เช่นเดียวกบัในไตรมาส 3/2561 
เงินสดสทุธิท่ีใช้ในกิจกรรมการลงทุนอยู่ท่่ี 3,366 ล้านบาท เป็น
ผลหลกัจากการการลงทนุปกติที่เกิดขึน้ในช่วงไตรมาส 3/2562 
บริษัทฯ บันทึกเงินสดจ่ายสุทธิส าหรับกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ านวน 3,931 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 3/2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการช าระคืนหนีแ้ละการจ่ายเงินปันผลระหว่างไตร
มาสเนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง  
จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลการขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่า มีเงินสด
ลดลงเท่ากับ 757 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 829 ล้านบาท 
(รวมผลกระทบจากการใช้เงินกู้ระยะสัน้ Overdraft) 

อัตราส่วนทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง: 

 

หมายเหตุ: 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนีส้นิหมุนเวยีน 

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทุน = ก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดร้าย

ไตรมาสปรบัตวัเลขเต็มปี / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก าไรสทุธริายไตรมาสปรบัตวัเลขเต็มปี / ส่วนของผู ้

ถอืหุน้รวมเฉลีย่ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม = ก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษี

เงนิไดนิ้ตบิคุคลรายไตรมาสปรบัเตม็ปี / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนีส้นิสุทธ ิ–ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม

Debt/EBITDA = หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่าย / ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษีเงนิ

ได ้ค่าเสือ่ม และค่าจดัจ าหน่าย 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = ก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและ

ภาษี / ดอกเบีย้จ่าย 

มูลค่าตามบญัช ี= รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้ 

ระหว่างไตรมาส 3/2562 จ านวนวันลูกหนีก้ารค้าสุทธิเพิ่มขึน้
เล็กน้อยจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ระดบั 35 วนั เมื่อเทียบกับ 34 วนั
ในปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ สามารถรักษาประสิทธิในการจดัเกบ็
หนีไ้ด้ดี แม้ว่ายอดขายปรับลดลงก็ตาม  
จ านวนวนัสินค้าคงคลงัสทุธิ ณ ไตรมาส 3/2562 ลดลงมาอยู่ที่ 
125 วนั ทรงตวัเมื่อเทียบกับ ณ ไตรมาส 3/2561 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากราคาวตัถุดิบที่ปรับลดลงและการจดัการสินค้าคง
คลงัที่ดี ท าให้มลูค่าสินค้าคงคลงัลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับ ณ 
สิน้ไตรมาส 3/2561 
อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 ปรับลดลง
มาอยู่ที่ 1.23 เท่า เทียบกบั 1.32 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 มี
สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของมลูค่าสินค้าคงคลงัจากราคา
วตัถดุิบที่ปรับตวัลดลง  
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (ROCE) ณ สิน้ไตรมาส 3/2562  
อยู่ที่ 9.6% จาก 9.9% ในไตรมาส 3/2561 แม้ว่าฐานเงินทุน
เฉล่ียไตรมาส 3/2562 ลดลง 6.9% จากระดบัไตรมาส 3/2561 
มาอยู่ที่ระดับ 94,098 ล้านบาทเนื่องจากการจ่ายคืนหนีสิ้น
ระยะยาวคืนอย่างต่อเนื่อง  
หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ 734 ล้านบาท จาก ณ สิน้
ปี 2561 คิดเป็น 1.1% อย่างไรก็ตาม การลดลงของส่วนของผู้
ถือหุ้นจากการจ่ายเงินปันผลและผลกระทบจากการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้สัดส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้
สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 1.43 เท่า 
เมื่อเทียบกับ 1.39 เท่า ณ สิน้ปี 2561 (หรือ 1.35 เท่าก่อนการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่มาใช้) 
อตัราส่วนหนีด้งักล่าวยงัคงต ่ากว่าข้อก าหนดทางการเงินที่ 2.0 
เท่าอยู่มาก ดงันัน้จึงไม่เป็นความเส่ียงที่มีนยัต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท   
บริษัทยังสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ท าให้บริษัทฯ 
สามารถจ่ายหนีสิ้นคืนได้ระหว่างปีอย่างต่อเนื่อง  
สดัส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรจากการด าเนินงานกอ่น
หกัต้นทุนทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ 

3Q62 3Q61 2Q62

จ านวนวันลูกหนีก้ารคา้ 35            34            34            

จ านวนวันสนิคา้คงคลัง 125          125          124          

อตัราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.23         1.32         1.24         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 9.6% 9.9% 9.9%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 13.0% 16.2% 14.1%

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ

EBITDA (x)
5.06         4.92         4.85         

อตัราส่วนความสามารถในการ

จา่ยดอกเบีย้ (x)
4.46         5.01         4.54         

มลูค่าตามบัญช ี(บาทต่อหุน้) 8.76         8.90         8.91         

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์

ทัง้หมด (%)
6.5% 7.0% 6.7%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (x)
1.43         1.40         1.38         
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5.06 เท่า จาก 4.92 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 เนื่องจาก 
EBITDA ที่ปรับลดลง 2.2% และหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิ
ปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยที่ 0.5% จากปีก่อนหน้า 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาส 3/2562 
อยู่ที่ 4.46 เท่า ลดลงจาก 5.01 เท่าในไตรมาส 3/2561 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากก าไรจากการด าเนินงานที่ปรับลดลง ( -
18.8%) จากปีก่อนหน้า  
หนีส้นิเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ าแนกตามสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย
อยู่ที่ 65,226 ล้านบาท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท 
โดยมีสดัส่วนอยู่ที่ 99% ของหนีท้ัง้หมด โดยมีหนีสิ้นสกลุยโูรอยู่
ที่ 1% ของหนีสิ้นทัง้หมด และหนีสิ้นสกลุเงินเหรียญสหรัฐเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ 
ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รายได้รวม: 
   

 

 

 

 
 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  
ยอดขายที่ท้าทายจากอตัราแลกเปลี่ยนผันผวนและราคา
วัตถุดบิที่ปรับลดลง  

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

มูลค่า  16,806 14,994 13,456 14,031 14,466 

แบรนด์ 56.1% 50.4% 58.2% 59.3% 57.5% 

รับจ้างผลิต 43.9% 49.6% 41.8% 40.7% 42.5% 

ปริมาณ
ขาย 

93,236 88,841 79,973 78,018 90,353 

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

ในช่วงไตรมาสที่ 3/2562 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปลดลง 14% เนื่องจากค่าเงินบาทที่ปรับแข็งค่าขึน้เมื่อ
เทียบกับเงินสกุลหลัก และราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลง (ราคา
เฉล่ียปลาทูน่าไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 1,217 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
ลดลง 17% จากปีก่อนหน้า) ก าไรขัน้ต้นได้ปรับตวัลดลง 18% 
ตามยอดขายที่ปรับลดลงเช่นกนั  
แม้ว่ายอดขายที่ลดลงมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินยูโรและ
เหรียญสหรัฐที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินบาท แต่ธุรกิจอาหาร
ทะเลแปรรูปแบรนด์ของบริษัทฯ ยังคงรายงานอัตราก าไรเพิ่ม
สงูขึน้จากปีก่อนหน้า  
ราคาวัตถุดิบทูน่าปรับลดลง 17% จากปีก่อนหน้าส่งผลให้
ยอดขายลดลงแม้ว่าปริมาณขายจะลดลงเพียง 3.1% ก็ตาม  
แม้ว่าธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปแบรนด์ของบริษัทฯ ยังคง
รายงานอัตราก าไรที่ดีขึน้ อัตราก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปโดยรวมในไตรมาสที่ 3/2562 ยังปรับตัว
ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 18.0%, จาก 18.9% ในไตรมาส 3/2561 
เนื่องจากอัตราก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
รับจ้างผลิตปรับตัวลดลงจากราคาปลาทูน่าที่ปรับลดลงใน
ช่วงเวลาดงักล่าว   
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

เติบโตแข็งแกร่ง  

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

มูลค่า 13,031 15,651 11,529 13,435 12,768 

แบรนด์ 36.1% 35.2% 34.7% 37.6% 35.6% 

รับจ้างผลิต 63.9% 64.8% 65.3% 62.4% 64.4% 

ปริมาณ
ขาย 

63,443 67,552 61,862 68,504 73,084 

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

ในไตรมาสที่ 3/2562 ปริมาณขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้อง ปรับเพิ่มขึน้ 
15.2% เนื่องจากธุรกิจกุ้ งและล็อบสเตอร์ที่มีรายงานปริมาณ
การขายเพิ่มมากขึน้  
แต่เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญ
สหรัฐ และราคาวตัถดุิบหลกัปรับลดลง (ราคาเฉล่ียกุ้งอยู่ที่ 143 
บาท/กิโลกรัม ลดลง 9.5% จากปีก่อนและราคาแซลมอนที่ 55 
NOK/กิโลกรัม ลดลง 4.1%) ยอดขายในกลุ่มธุรกิจนีใ้นรูปของ
เงินบาทจึงปรับลดลง 2.0% จากปีก่อน 
อัตราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง  แช่
เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้องในไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 11.4% 

บาท
98%

เหรียญ
สหรัฐ
0%

ยูโร
2%

ธันวาคม 2561

บาท
99%

เหรียญ
สหรัฐ
0%

ยูโร
1%

กันยายน 2562

49% 44% 45%

38% 42% 40%

13% 15% 14%

3Q61 2Q62 3Q62

หน่วย: ลา้นบาท 

▪ ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป ▪ ธุรกิจผลิตภณัฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ▪ ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

34,169 32,214 31,838 

     -6.8% YoY, -1.2% QoQ 
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เพิ่มขึน้จาก 10.3% ในไตรมาส 3/2561 เนื่องจากอตัราก าไรที่
ปรับดีขึน้ในธุรกิจแซลมอน และล็อบสเตอร์  
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

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

มูลค่า 4,332  5,367  4,384  4,747  4,604 

แบรนด์ 9.4% 7.0% 12.2% 13.5% 7.7% 

รับจ้างผลิต 90.6% 93.0% 87.8% 86.5% 92.3% 

ปริมาณ
ขาย 

67,126 73,769 67,838 67,508 68,874 

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

ในไตรมาสที่ 3/2562 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์
ผลิตภณัฑ์มลูค่าเพิ่ม และ อื่นๆ ปรับเพิ่มขึน้ 6.3% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสที่ 3/2561 โดยมีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ 2.6% ในช่วง
เดียวกนั  
ยอดขายธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งได้รายงานยอดขายเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการรายงานปริมาณการขายเติบโตเช่นกนั  
ธุรกิจผลิตภณัฑ์มลูค่าเพิ่มและอ่ืนๆ รายงานยอดขายเตบิโตโดย
มีส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจ marine ingredient  
อัตราก าไรกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์  ผลิตภัณฑ์
มลูค่าเพิ่มและอ่ืนๆ ปรับตวัดีขึน้เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึน้และ
การจ าหน่ายสินค้ามลูค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึน้ 
หมายเหตุ:  

1 ธุรกจิอาหารทะเลแปรรูปรวมธุรกจิทูน่า ซารด์ีนและแมคเคอเรลทัง้หมด รวมทัง้

แซลมอนกระป๋องและแซลมอนบรรจุซอง  

2 ธุรกจิอาหารแชแ่ข็ง แชเ่ย็น และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง รวมกลุ่มธุรกจิกุง้ (กุง้แชแ่ข็ง 

กุง้มงักร อาหารกุง้ และผลิตภณัฑม์ูลค่าเพิม่ของกุง้) อาหารแชแ่ข็ง แซลมอนแช่

เย็นและรมควนัรวมทัง้อาหารทะเลอืน่ๆ (หมึกแชแ่ข็ง ปู หอยเชลล ์สตัวน์ า้ประเภท

มเีปลอืก และปลาอืน่ในรูปแบบแชแ่ข็ง) 

3 ธุรกิจผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า รวมถึงธุรกิจอืน่ รวมธุรกิจ

ผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า (อาหารปรุงสุกพรอ้มทาน ปลามากุโร่

และหมึกซาชมิิ ผลิตภณัฑท์ีจ่ าหน่ายในประเทศ ผลิตภณัฑเ์บเกอรี ่และขนมขบ

เคีย้วอืน่ๆ) 

สัดส่วนยอดขายจ าแนกตามธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลิต 

 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 สดัส่วนรายได้ของธุรกิจแบรนด์
อยู่ที่ 42% (จาก 41% ในปี 2561) ส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างผลิตมี
สดัส่วน 58% ของยอดขายในช่วงดงักล่าว  
ส าหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในปี 2561 ปรับลดลง 3.1% 
เนื่องจากธุรกิจแบรนด์ส่วนมากมีการจ าหน่ายในภูมิภาค
อเมริกาและทวีปยโุรป ดงันัน้จึงได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาท
ที่แข็งค่าขึน้ แม้ว่าปริมาณการขายของสินค้าแบรนด์จะเพิ่มขึน้
ถึง 4.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าเลยก็ตาม  
ทัง้นี ้ยอดขายของธุรกิจรับจ้างผลิตปรับลดลง 4.6% จากปีก่อน
หน้า เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลง และราคาวตัถดุิบที่ลดลง  
ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภูมิภาค: 

 

 2559 2560 2561 9M62 

ยอดขายรวม 134,375 134,937 133,285 93,421 

อเมริกา 39.4% 38.8% 37.7% 38.4% 

ยุโรป 32.5% 30.8% 30.4% 29.7% 

ญี่ปุ่ น 6.4% 6.3% 5.7% 5.2% 

ไทย 8.3% 9.2% 10.5% 12.5% 

ประเทศ
อื่นๆ 

13.4% 14.9% 15.7% 14.3% 

หมายเหต:ุ ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอ่ืนๆ  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 สัดส่วนยอดขายตลาดใน
ประเทศไทยปรับเพิ่มขึน้ 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับตลาดไทยส่งผลให้ยอดขายใน
ประเทศปรับเพิ่มขึน้ถึง 19% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า  
สัดส่วนยอดขายจากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปและประเทศ
สหรัฐอเมริกาปรับลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากค่าเงินยูโร 
ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง และเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมีนยั 
เมื่อเทียบกบัเงินบาท 
ปัจจัยหลกัที่กระทบการด าเนินงาน:  
ราคาวัตถุดบิหลักไตรมาส 3/2562 
ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 

59% 58% 59%
58%

41% 42% 41%

42%

2559 2560 2561 9M62

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

134,375 134,937 133,285

93,421

หน่วย:ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท 
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ในเดือนตุลาคม 2562 ราคาปลาทูน่าอยู่ที่ 900 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ขณะที่ในไตรมาสที่ 3/2562  ราคาปลาทูน่าเฉล่ียอยู่ที่ 
1,217 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยลดลง 17.0% เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 3/2561 และคงระดบัเดียวกบัไตรมาสที่ 2/2562  

ราคาวัตถุดบิกุ้งขาว  
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 
ในเดือนตุลาคม 2562 ราคากุ้ งขาวอยู่ที่ 134 บาทต่อกิโลกรัม 
ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2562  ราคากุ้งขาวเฉล่ียอยู่ที่ 143 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยลดลง 9.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3/2561 แต่
เพิ่มขึน้ 2.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2562 

ราคาวัตถุดบิปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)  

 

ในเดือนตุลาคม 2562 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 51 NOK ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2562  ราคาปลาแซลมอนเฉล่ีย
อยู่ที่ 55 NOK ต่อกิโลกรัม โดยปรับลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 3/2561 และ 15.1% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2562 

อัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนตุลาคม 2562 อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 30.37 ส าหรับไตรมาสที่ 3/2562 บาท
เฉล่ียอยู่ที่ 30.71 อ่อนค่าลง 6.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
3/2561 และ 2.8% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2562 

เงนิสกุลยูโรต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนตลุาคม 2562 อตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุยโูรต่อสกุลเงิน
บาท อยู่ที่ 33.52 ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2562 อตัราแลกเปล่ียน
เงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาทเฉล่ีย อยู่ที่ 34.14 โดยอ่อนค่าลง 
11.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3/2561 และ 3.8% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาส ท่ี 2/2562  

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนตุลาคม 2562 อัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลปอนด์สเตอร์
ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 38.30 ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2562  
อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกลุเงินบาทเฉล่ีย 
อยู่ที่ 37.88 โดยอ่อนค่าลง 11.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
3/2561 และ 6.7% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2562 
พัฒนาการหลักของบริษัทฯ 

ประเด็นทางกฎหมาย  

ศาลตัดสนิ จอห์น เวสต์ ไม่ผิดในข้อหาท าธุรกิจกบั
เรือประมงผิดกฎหมาย 

• 31 ตุลาคม 2562 - ลอนดอน - บริษัท จอห์น เวสต์ ฟู้ดส์ 
จ ากัด บริษัทในเครือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด 
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(มหาชน) ได้ประกาศว่า  ศาลได้ตัดสินให้บริษัทไม่มี
ความผิดใดๆ ในข้อกล่าวหาว่าท าธุรกิจกบัการประมงที่ผิด
กฎหมาย 

• ศาลได้ตัดสินว่าบริษัท จอห์น เวสต์ จ ากัด ไม่มีความผิด
ใดๆ ในทุกข้อกล่าวหา ภายหลังส านักงานอัยการแห่ง 
สหราชอาณาจักรแจ้งว่าไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาดงักล่าว 

• ตลอดขัน้ตอนการพิจารณาคดี จอห์น เวสต์ ได้ให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่กับองค์กรการจัดการมหาสมุทรแห่ง 
สหราชอาณาจักรและผู้ตรวจสอบจากองค์กรด้วยความ
โปร่งใส 

• ค าตดัสินในครัง้นีเ้ป็นเคร่ืองยืนยนัว่าผู้บริโภคและคู่ค้าของ 
ไทยยูเนี่ยนจะมั่นได้อย่างยิ่งขึน้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ผลิตจากปลาที่มีคณุภาพ รสชาติดีและสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลบัได้ทกุขัน้ตอน 

กิจกรรมบริษัท 

บริษัทออกหุ้นกู้ 6 พันล้านบาทต่อนักลงทุนสถาบัน  

• 30 ตลุาคม 2562 – ไทยยเูนี่ยนออกหุ้นกู้มลูค่า 6,000 ล้าน
บาท (4 พันล้านบาทที่  3.00% และ 2 พันล้านบาทที่  
2.88%) มีต้นทนุเฉล่ีย 2.93% และมีอายเุฉล่ียรวม 9 ปี  

• โดยมีนักลงทุนสถาบันกว่า 20 แห่งเข้าร่วมการท า Book 
building ซึง่มีการจองมากถึง 3.5x over-subscribed 

ไทยยูเน่ียนฟีดมิลล์ เตรียม IPO ภายในปี 2563  

• ไทยยเูนี่ยนฟีดมิลล์ (TFM) ได้ยื่น IPO Filing ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(กลต) 

• บริษัทเป็นผู้ ผลิตอาหารสัตว์ที่รายงานการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องที่ 4.8% ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีความสามารถ
ในการท าก าไรท่ีดีและจ าหน่ายอาหารสตัว์คณุภาพสงู  

• มีสินค้าหลากหลาย ตัง้แต่อาหารสัตว์น า้ไปจนถึงสตัว์บก 
โดยมีการพฒันานวตักรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ค้นคว้า
และเปิดตัว FeedKind ที่ เป็นโปรตีนทางเลือกส าหรับ
อาหารกุ้ง  

• บริษัทมีแผนเติบโตในต่างประเทศโดยลงทุนในประเทศ
อินโดนีเซียร่วมกับบริษัทผลิตอาหารแช่แข็งชัน้น าใน
ประเทศอินโดนีเซีย PT MSK และผู้ ผลิตอาหารกุ้ งชัน้น า
จากอินเดีย Avanti Feed โดยมีแผนจะเร่ิมการผลิตในช่วง
ปลายปี 2020 

ไทยยูเน่ียนยืนยันไม่มีผลกระทบกบัธุรกิจบริษทัฯ จาก
กรณีสหรัฐฯ ระงับมาตรการสทิธิพิเศษภาษีศุลกากรสนิค้า 
(GSP)  

• 27 ตุลาคม 2562, กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ยืนยนัไม่มีผลกระทบกบั
การด าเนินงานของบริษัทฯ หลังจากที่ส านักงานผู้ แทน

การค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ประกาศเพิกถอนสิทธิพิเศษ
ภาษีศุลกากรสินค้า  (GSP) ส าหรับสินค้าน าเข้าจาก
ประเทศไทยไปยงัประเทศสหรัฐฯ หลายรายการ  

• เนื่องจากสินค้าอาหารทะเลหรืออาหารสัตว์ที่ไทยยูเนี่ยน
จ าหน่ายในประเทศสหรัฐฯ เช่นปลาทูน่าหรือกุ้ งไม่ได้อยู่
ภายใต้ GSP ดังนัน้มาตรการที่ประกาศในครัง้นี  ้จึงไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

การลงทุน: 

ธรรมชาติซีฟู้ดบกุธุรกิจอาหาร เล็งตลาดอาหารหรูใน
กรุงเทพ  

• ธรรมชาติซีฟู้ดเดินหน้าขยายธุรกิจบุกกลุ่มธุรกิจอาหาร 
โดยน าเสนออาหารทะเลที่สดใหม่และจัดหาอย่างยั่งยืน 
รวมถึงสินค้าทางเลือกใหม่ๆให้กบัธุรกิจอาหารพรีเมี่ยมใน
เขตกรุงเทพ  

• โดยกลุ่มลูกค้าปัจจุบันรวมถึงกลุ่มโรงแรม Mandarin 
Oriental, โ ร งแรม  Peninsula, และกลุ่ ม ร้ านอาหา ร 
Sühring, le Normandie, Marriott, และอื่นๆ อีกมาก  

• ไทยยูเนี่ยนได้ลงทุนในธรรมชาติซีฟู้ด ผู้น าเข้าอาหารทะเล
ชัน้น าในปี 2561 และปัจจุบันถือหุ้นในธรรมชาติซีฟู้ดอยู่  
25%  

ความย่ังยืน: 

ไทยยูเน่ียน คว้าอนัดับ 1 ดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ ผู้น า
กลุ่มอตุสาหกรรมอาหารของโลก ปีที่ 2 ตดิต่อกนั 

• 16 กันยายน 2562, กรุงเทพ – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลชัน้น าของโลก 
คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในผู้ น ากลุ่ม
อตุสาหกรรมอาหารของโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกนั  

• ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี
ความยัง่ยืนดาวโจนส์ เป็นปีที ่6 ติดต่อกนั สืบเนื่องจาก กล
ยุทธ์ความยัง่ยืนของไทยยเูนี่ยน หรือ SeaChange® ที่เป็น
ตวัขบัเคล่ือนงานด้านความยัง่ยืนของบริษัททัว่โลก 

ไทยยูเน่ียนประเดิมอนัดับ 1 ดัชนี SEAFOOD 
STEWARDSHIP INDEX ปีแรก 

• 23 ตุลาคม 2562, กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับโดยดัชนี Seafood 
Stewardship Index เป็นอับดับที่ 1 จาก 30 บริษัทด้าน
อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก ประเมินจากการท างานที่
ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การ
สหประชาชาติ 

• โดยไทยยเูนี่ยนขึน้เป็นอนัดบั 1 ใน 3 ด้าน ได้แก่ การก ากบั
ดแูลกิจการ ระบบนิเวศ และ ด้านชมุชน 
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ไทยยูเน่ียนประกาศนโยบายต่อต้านกลโกงและภัยคกุคาม
อาหาร fraud  

• 26 กันยายน 2562 , บริษัท ไทยยูเนี่ยน ก รุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ประกาศนโยบายล่าสดุในการป้องกนัห่วงโซ่การ
ผลิตอาหารจากการปลอมปนอาหารโดยเจตนา ด้วยระบบ
การจดัการท่ีเข้มแข็งในการต่อสู้กบักลโกงอาหาร 

• นโยบายต่อต้านกลโกงและภยัคุกคามอาหาร นีจ้ะช่วยให้
ไทยยูเนี่ยนด าเนินงานตามกลยุทธ์ความยั่งยืน  หรือ 
SeaChange® ได้ดียิ่งขึน้ 

นวัตกรรม: 

ไทยยูเน่ียนตัง้แหล่งเงนิทนุ VENTURE FUND 30 ล้าน
เหรียญสหรัฐเพื่อลงทนุในนวตักรรมเทคโนโลยีอาหาร 
พร้อมประกาศลงทนุในโปรตนีทางเลือกเป็นครัง้แรก 

• 17 ตลุาคม 2562, บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ประกาศตัง้แหล่งเงินทุน venture fund ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทในด้านนวัตกรรม 
ในเบื อ้ง ต้นบริษัทตั ง้ เ งินทุนส าหรับลงทุนในบริษัท
นวัตกรรมที่ก าลังพฒันาเทคโนโลยีล า้สมยัในด้านอาหาร
เป็นจ านวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม
มากขึน้ในด้านต่างๆ ที่มีนัยยะส าคัญเชิงกลยุทธ์ ส่ิงนีจ้ะ
เข้ามาเติมเต็มธุรกิจของเราในขณะท่ีเราขยายธุรกิจออกไป
จากแกนเดิม”  

รางวัลแห่งความส าเร็จ  

รางวัลผู้บริหาร: 

Best CEO และ Best CFO โดย 2019 Global Banking & 
Finance Awards® 

• 30 กันยายน 2562 – ไทยยูเนี่ยนได้รับ 2 รางวลัจาก 2019 
Global Banking & Finance Awards® ดงัต่อไปนี:้ 

• Best Group CEO (ประเทศไทย): นายธีรพงศ์  จันศิ ริ, 
CEO – ส าหรับความเป็นผู้น าในด้านนวัตกรรมและสร้าง
แนวทางการเจริญเติบโตใหม่ๆของบริษัท และน าพาบริษัท
ฯ ก้าวไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ในอตุสาหกรรมอาหารทะเล  

• Best Group CFO (ประเทศไทย):  นายยอร์ก ไอร์เล , 
Group CFO – ส าหรับการสนับสนุนกลยุทธ์ความยั่งยืน 
Seachange® การลงทุนในต่างประเทศ และการน า
องค์กรให้ก้าวน าและทดัเทียมกบับริษัทชัน้น าในเวทีระดบั
โลก  

 
 

รางวัลองค์กร: 

Asiamoney Asia’s Outstanding Companies Poll 2019: 
บริษัทที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภคพืน้ฐาน  

• 27 กันยายน 2562 – เป็นงานประจ าปีที่จดัขึน้เพื่อยกย่อง
บริษัทที่มีผลการด าเนินงาน ผู้บริหาร นักลงทุนสัมพันธ์ 
และกิจกรรม CSR ที่ยอดเยี่ยม  

• ในปี 2562 มีผู้ จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักการ
ธนาคารกว่า 824 คนได้เข้าร่วมโหวตและน าเสนอคดัเลือก
บริษัทจากกว่า 4,000 บริษัทจาก 12 ประเทศในเอเชีย  

• ดร. แดเร่ียน แมคเบน ผู้ อ านวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการ
องค์กรและความยัง่ยืนของไทยยเูนี่ยน และนายบลัลงัก์ ไว
ยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลที่โรงแรม Grand Hyatt Hotel ณ 
ประเทศสิงคโปร์ 

รางวัลด้านความย่ังยืน: 

2019 Freedom Award 

• 21 ตุลาคม 2562– ดร. แดเร่ียน แมคเบน ผู้ อ านวยการ
กลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยัง่ยืนของไทยยเูนี่ยน 
รับรางวัลจาก มร.เดวิด คุก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทโคนิก้า มินอลต้า ออสเตรเลีย ในงาน Anti-Slavery 
Australia Freedom Awards ส าหรับความมุ่งมั่นในการ
ต่อสู้กบัแรงงานทาสยคุใหม่ 

• ดร. แดเร่ียน แมคเบน ยงัได้รับการยกย่องในฐานะหนึ่งใน
สุภาพสตรีผู้น าที่ทรงอิทธิพลด้านความยั่งยืนแห่งเอเชีย 
( Asia’s Top Sustainability Superwomen 2 0 1 9 )  ผู้
ขับเคล่ือนเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกให้กับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลระดบัโลก ดร. แมคเบนเป็นหนึ่ง
ในสตรีผู้น าดีเด่น 27 คน จาก 11 ประเทศทัว่เอเชีย 

รางวัลด้านนวัตกรรม: 

ผลิตภัณฑ์นวตักรรม ผลิตภัณฑ์เยลโล่ฟิน ทนู่าสไลซ์ 

• 16 ตุลาคม 2562 – ผลิตภัณฑ์เยลโล่ฟิน ทูน่าสไลซ์ของ
ไทยยูเนี่ยน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนือ้ปลาทูน่า  แบบที่
สามารถหั่นสไลซ์ออกเป็นแผ่นได้ชนิดแรกของโลก ได้รับ
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ด้านการออกแบบ ประเภทการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ในงาน Innovation Thailand Expo 
2019: ITE 2019 จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) หรือ NIA 

รางวัลด้านลงทุนสัมพันธ์: 

เข้าชิงรางวลันักลงทนุสัมพนัธ์ดีเด่นในระดบัโลกกลุ่ม
สินค้าอุปโภคบริโภคพืน้ฐาน โดย IR Magazine Awards 
2019 
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• 2 ตุลาคม 2562 – ไทยยูเนี่ยนได้เป็น 1 ใน 5 บริษัทเข้าชิง
รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นในระดับโลกกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภคพืน้ฐาน ร่วมกับบริษัทชัน้น าระดับโลกเช่น 
Coca Cola Company (ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ) , China 
Resources Beer (ฮ่ อ ง ก ง ) , Health and Happiness 
International Holdings (ฮ่องกง), and CPALL (ไทย). 

9th Annual Best Corporate-Institutional Investor Awards 
2019 

• 17 กนัยายน 2562 – ไทยยเูนี่ยนได้รับ 3 รางวลัในงาน 9th 
Annual Best Corporate-Institutional Investor Awards 
2019 ได้แก่:  
- อนัดบั 1 บริษัทท่ีการพฒันากิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์

มากที่สดุ  
- เข้าชิงรางวัลบริษัทที่ผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรมนัก

ลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น  
- เข้าชิงรางวลับรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม  

• นายยงยทุธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายการเงินและ
ภาษีกลุ่มองค์กรและนายบัลลัง ก์  ไวยานนท์ ผู้ ช่ วย
กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้เข้าร่วมพิธี
รับรางวลัที่โรงแรม Shangri-La ณ ประเทศสิงคโปร์                              
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งบก าไรขาดทุน 

 
 

งบแสดงสถานะการเงิน 

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

3Q62 3Q62

3Q61 2Q62

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย        31,838 100%        34,169 100%        32,214 100% -6.8% -1.2%

ตน้ทนุขาย       (26,762) -84.1%       (28,762) -84.2%       (26,850) -83.3% -7.0% -0.3%

ก าไรข ัน้ตน้          5,077 15.9%          5,407 15.8%          5,364 16.7% -6.1% -5.4%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร         (3,561) -11.2%         (3,540) -10.4%         (3,794) -11.8% 0.6% -6.1%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน               78 0.2%             128 0.4%             164 0.5% -39.3% -52.5%

รายไดอ้ืน่             473 1.5%             373 1.1%             498 1.5% 26.8% -5.0%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้             201 0.6%             142 0.4%             110 0.3% 41.4% 82.5%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,267 7.1%          2,510 7.3%          2,342 7.3% -9.7% -3.2%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ            (508) -1.6%            (501) -1.5%            (516) -1.6% 1.4% -1.5%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          1,759 5.5%          2,009 5.9%          1,826 5.7% -12.4% -3.6%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล            (278) -0.9%            (146) -0.4%            (196) -0.6% 90.4% 42.1%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ              (25) -0.1%              (66) -0.2%              (29) -0.1% -62.0% -13.6%

ก าไรสทุธิ          1,456 4.6%          1,797 5.3%          1,601 5.0% -19.0% -9.0%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั          1,374 4.3%          1,731 5.1%          1,513 4.7% -20.6% -9.2%

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย               82 0.3%               66 0.2%               87 0.3% 24.7% -5.8%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            0.29            0.36            0.32 -20.6% -9.2%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ          30.71          32.97          31.59 -6.9% -2.8%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 3Q62
% ตอ่

ยอดขาย
3Q61

% ตอ่

ยอดขาย
2Q62 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*              829 0.6%           1,586 1.1% -47.7%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ         15,462 11.1%         15,968 11.2% -3.2%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ         36,951 26.5%         38,371 26.9% -3.7%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่           3,214 2.3%           3,086 2.2% 4.2%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน         56,455 40.5%         59,011 41.4% -4.3%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ         27,679 19.9%         28,110 19.7% -1.5%

เงนิลงทนุ         21,385 15.3%         22,093 15.5% -3.2%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่         27,292 19.6%         29,407 20.6% -7.2%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่           6,511 4.7%           3,854 2.7% 68.9%

รวมสนิทรพัย ์          139,323 100%       142,474 100% -2.2%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ         22,535 16.2%         13,468 9.5% 67.3%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่         18,379 13.2%         19,713 13.8% -6.8%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ           3,913 2.8%           9,728 6.8% -59.8%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่              907 0.7%              893 0.6% 1.5%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน         45,734 32.8%         43,802 30.7% 4.4%

เงนิกูย้มืระยะยาว         38,778 27.8%         42,764 30.0% -9.3%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่           9,632 6.9%           9,736 6.8% -1.1%

รวมหนีส้นิ         94,144 67.6%         96,302 67.6% -2.2%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ           3,384 2.4%           3,261 2.3% 3.8%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้          41,794 30.0%         42,911 30.1% -2.6%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       139,323 100%       142,474 100% -2.2%

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 3Q62

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2561
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(หนว่ย: ลา้นบาท) 9M62 9M61 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้                   3,097                   2,542                      555 

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน                   2,717                   2,180                      536 

ปรับปรุงรายการอืน่                   1,407                   2,195                     (787)

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน                     (324)                   4,156                 (4,479)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   6,897                 11,072                 (4,175)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   6,749                 10,651                 (3,902)

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน                 (3,366)                 (2,797)                     (569)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ                 (3,931)                 (7,885)                   3,954 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ                     (548)                       (32)                     (516)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด                   1,311                      573                      738 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด                       (69)                       (12)                       (57)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด                      694                      529                      164 

งบจา่ยลงทุน                   3,338                   3,723                     (385)

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ                   3,523                   7,349                 (3,826)

งบรวม


