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ไตรมาส 1/2563: ยอดขายและก าไรจากการด าเนินงานหลัก
ปรับตัวแข็งแกร่งขึน้  
รายได้รวม  
ในไตรมาสท่ี 1/2563 บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด มหาชน (บริษัท
ฯ) รายงานยอดขายเพิ่มขึน้ 5.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 1/2562 
มาอยู่ท่ี 31,103 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักจากยอดขายสินค้าธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึน้ถึง 16.2 % จากปีก่อนหน้า แม้ว่าธุรกิจ
อาหารทะเลแช่แข็งได้รับผลกระทบรายงานยอดขายลดลงเล็กน้อยท่ี 
5.1% จากปีก่อน ปริมาณการขายปรับเพิ่มขึน้ 6.7% ซึ่งเป็นผลมา
จากกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปท่ีได้รับผลดีจากผู้บริโภคปฏิบัติ 
Social Distancing และท าอาหารบริโภคเองที่บ้านมากขึน้  
หากแยกผลกระทบจากค่าเงินบาทออก ยอดขายจะเพิ่มขึน้ 7.6% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเน่ืองจากค่าเงินยังแข็งค่าขึน้เมื่อ
เทียบกบัสกลุเงินหลกัอื่น  
ก าไรขัน้ต้น 
เน่ืองจากยอดขายสินค้าแบรนด์ท่ีมีอัตราก าไรสูงปรับเพิ่มขึน้ และ
การด าเนินงานทีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นใน
ไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ท่ี 16.2% เพิ่มขึน้ 1.28% ดงันัน้บริษัทรายงาน
ตวัเลขก าไรขัน้ต้นไตรมาส 1/2563 ท่ี 5,040 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15% 
จากปีก่อนหน้า  
ก าไรจากการด าเนินงาน 
บริษัทรายงานก าไรจากการด าเนินงาน 1,529 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
49.9% ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายและอัตราก าไรท่ีปรับดีขึน้ ยิ่งไป
กว่านัน้ บริษัทยังมุ่งควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ไตรมาส 1/2563 ปรับเพิ่มขึน้
4.4% ซึ่งน้อยกว่าอตัราการเติบโตของยอดขาย ส่งผลให้อตัราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายลดลงมาอยู่ท่ี 11.3% เมื่อเทียบกับ 11.4% ใน
ไตรมาส 1/2562 
ก าไรสุทธ ิ
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีลดลงและผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้บริษัทรายงานก าไรสุทธิท่ี 1,016 ล้าน
บาท ลดลง 20.2% จากปีก่อนหน้า  
กระแสเงินสดและอัตราหนีส้ินต่อทุน  
เน่ืองจากการควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดการเงินสดอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทบนัทึกกระแสเงินสดอิสระได้มากถึง 1,078 ล้าน
บาท โดยอตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อทนุอยู่ท่ีระดบั 1.05 เท่า  
ผลกระทบจาก COVID-19: ธุรกิจหลักบริษัทได้รับผลกระทบ
เชิงบวกในไตรมาส 1/2563 
บริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยต่อห่วงโซ่อุปทานและการ
ด าเนินงานของโรงงานผลิต ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปปรับ
เพิ่มขึน้ในทุกภูมิภาค โดยมีความต้องการบริโภคอาหารกระป๋อง
เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีธุรกิจอาหารแช่แข็งได้รับผลกระทบโดยเฉพาะใน
ตลาดอเมริกา แต่ยอดขายในประเทศญ่ีปุ่ นและตลาดเอเชียปรับ
เพิ่มขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

ราคาหุ้น (30/04/2563)                 13.10 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ     19.50 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                     12.30 บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:       0.25 บาท 
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด         62.5 พนั ลบ. 
มลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนั (YTD)      296.6 ลบ. 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(30/12/2562) 
ครอบครัวจนัศิริ                       19.35% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                      11.64% 
กลุ่มมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั                  7.29% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์                6.88% 
ส านกังานประกนัสงัคม                4.11% 
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* 

 
*มีการปรับปรุงตวัเลขตามงบการเงินที่ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2563 

หน่วย: ลา้นบาท 1Q63 1Q62 4Q62

ยอดขาย 31,103     29,369     32,854     

ก าไรขัน้ตน้ 5,040       4,382       5,288       

EBITDA 2,634       2,819       2,761       

ก าไรสุทธิ 1,016       1,273       1,057       

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.20         0.27         0.22         

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (%) 16.2% 14.9% 16.1%

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(%) 3.3% 4.3% 3.2%

สดัสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.05         1.36         1.07         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 8.0% 8.4% 8.2%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (x) 4.64         5.46         4.59         
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บทวิเคราะห์งบการเงนิ  

 
ในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) รายงานยอดขาย 31,103 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.9% 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากปริมาณ
การขายที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ถึง 6.7% เนื่องจากผู้ บริโภคปฏิบัติ 
Social Distancing และปรุงอาหารในครัวเรือนมากขึน้ โดย
หากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนออก ยอดขายจะ
ปรับตวัขึน้ถึง 7.6% จากปีก่อนหน้า  
เนื่องจากยอดขายสินค้าที่มีอัตราก าไรสูงเพิ่มขึน้ และการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทรายงานอตัราก าไร
ที่ปรับดีขึน้ในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและธุรกิจอาหารทะเลแช่
แข็ง ผลักดันให้อัตราก าไรขัน้ต้น อยู่ที่ 16.2% (เมื่อเทียบกับ 
14.9% ในปีก่อนหน้า) โดยก าไรขัน้ต้นไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 
5,040 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 15% จากปีก่อนหน้า 
ส าหรับผลประกอบการธุรกิจหลกัของบริษัทนัน้ บริษัทรายงาน
ก าไรจากการด าเนินงานที่ 1,529 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ถึง 
49.9% จากปีก่อนหน้า โดยการควบคมุต้นทุนอย่างเข้มงวดนัน้
ยงัคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลกัในการด าเนินงานของบริษัท  
แต่อย่างไรก็ดี ผลประกอบการที่ดีดงักล่าวนัน้ได้รับผลกระทบ
จากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและส่วนแบ่งก าไรบริษัท
ร่วม ส่งผลให้บริษัทรายงานก าไรสทุธิลดลง 20.2% จากปีก่อน
หน้ามาอยู่ที่ 1,016 ล้านบาท  
ยอดขาย 
ยอดขายไตรมาสที่ 1/2563 เพิ่มขึน้ 5.9% จากไตรมาสที่  
1/2562 มาอยู่ที่ 31,103 ล้านบาท ยอดขายที่ปรับตวัเพิ่มขึน้มา
จากยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่เพิ่มขึน้ในทุกภูมิภาค
ทัว่โลก แม้ว่าธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็งจะประสพกบั
สถานการณ์ที่ท้าทายโดยเฉพาะในตลาดผู้ บริการอาหารใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ยอดขายที่เพิ่มขึน้ในตลาดค้าปลีกและ
การส่งออกไปยงัตลาดญ่ีปุ่ นและประเทศอื่นในทวีปเอเชียได้ลด
ผลกระทบลงบ้าง  
ในไตรมาส 1/2563 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกบั
เงินสกลุหลกั (เหรียญสหรัฐแข็งค่า 1.0%, ยโูร 3.9% และปอนด์

สเตอร์ลิง 2.7%) ดังนัน้หากเพียงแยกผลกระทบจากอัตรา
แลกเปล่ียนออก ยอดขายจะปรับตัวเพิ่มขึน้อีกที่ระดับ 7.6% 
จากปีก่อนหน้า 
ปริมาณการขายยงัคงปรับตวัเพิ่มขึน้ที่ระดับ 6.7% จากปีก่อน
หน้า โดยธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรายงานปริมาณขายปรับ
เพิ่มขึน้ 24.5% และแม้ว่าธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งแช่เย็นจะ
ได้รับผลกระทบจากธุรกิจให้บริการอาหาร ธุรกิจอาหารทะเลแช่
แข็งของบริษัทได้รายงานปริมาณขายหดตวัลงเพียง 1.1% จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
ก าไรขัน้ต้น 
บริษัทรายงานอัตราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่  1/2563 อยู่ที่  
16.2% ปรับดีขึน้จากระดับ 14.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้า เนื่องจากการเพิ่มสดัส่วนยอดขายสินค้าที่มีอตัราก าไรสงู 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทัง้ในธุรกิจอาหารทะเลแปร
รูปและธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ประกอบกับยอดขายที่
ปรับตวัขึน้อย่างมีนยัส าคญัส่งผลให้บริษัทรายงานก าไรขัน้ต้นที่ 
5,040 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15% จากปีก่อนหน้า  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารไตรมาสที่ 1/2563 ปรับเพิ่มขึน้เพียง 
4.4% ซึ่ง เป็นอัตราการเพิ่มขึ น้ที่ น้อยกว่าการเติบโตของ
ยอดขาย ดงันัน้อตัราส่วนค่าใช้จ่าย SG&A ต่อยอดขายไตรมาส 
1/2563 อยู่ที่ 11.3% โดยปรับลดลงจากระดบั 11.4% ในปีก่อน
หน้า และเนื่องจากการควบคมุต้นทนุดงักล่าวส่งผลให้ก าไรจาก
การด าเนินงานของบริษัทไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 1,529 ล้าน
บาท ปรับเพิ่มขึน้ 49.9% จากปีก่อนหน้า  
ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ สิน้ไตรมาสที่ 1/2563 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
อัตราแลกเปล่ียน ณ สิน้ปี 2562 ส่งผลให้บริษัทรายงานผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่  262 ล้านบาทในไตรมาส 
1/2563 
แม้ว่าการอ่อนค่าของค่าเงินนัน้โดยปรกติแล้วจะส่งผลดีต่อผู้
ส่งออกในระยะกลาง แต่การที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่าง
รวดเ ร็วนั น้จะส่งผลให้บริษัทเกิดผลขาดทุนจากอัต รา
แลกเปล่ียนในระยะสัน้  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมไตรมาส 1/2563 อยู่
ที่ 18 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากส่วนแบ่งก าไรมลูค่า 347 ล้านบาท 
ในไตรมาส 1/2562 การปรับลดลงนัน้เป็นผลมาจากการอ่อนตวั
ของผลประกอบการของ Red Lobster เนื่องจากการมีค าสัง่ให้
ร้านอาหารทุกร้านในสหรัฐให้ปิดร้านเพื่อป้องกันการระบาด
ของโรค COVID-19  
 
 

หน่วย: ลา้นบาท 1Q63 1Q62 YoY 4Q62 QoQ

ยอดขาย      31,103      29,369 5.9%      32,854 -5.3%

ตน้ทนุขาย     (26,063)     (24,987) 4.3%     (27,567) -5.5%

ก าไรข ัน้ตน้        5,040        4,382 15.0%        5,288 -4.7%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       (3,511)       (3,362) 4.4%       (3,751) -6.4%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น          (262)             81 -423.2%           220 -219.2%

รายไดอ้ืน่           418           497 -15.9%             97 332.1%

           (66) -73.2%

       1,787 -6.7%

ตน้ทนุการเงนิ          (434)          (528) -17.8%          (503) -13.6%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิได้        1,233        1,417 -13.0%        1,284 -4.0%

ภาษีเงนิได ้          (149)            (27) 448.9%          (112) 32.3%

ก าไรสทุธิ        1,016        1,273 -20.2%        1,057 -3.9%

ก าไตอ่หุน้          0.20          0.27 -26.1%          0.22 -11.0%

อตัราแลกเปลีย่น USD/THB        31.29        31.61 -1.0%        30.28 3.3%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 16.2% 14.9% 16.1%

สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขาย 11.3% 11.4% 11.4%

อตัราก าไรสทุธิ 3.3% 4.3% 3.2%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม

และการรว่มคา้
           (18)           347 -105.1%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้จา่ย        1,668        1,945 -14.3%
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รายได้อื่น  
รายได้อื่นในไตรมาสที่ 1/2563 มีมลูค่า 418 ล้านบาท โดยปรับ
ลดลงจาก 497 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 โดยบริษัทได้มี
การบันทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนมลูค่า 100 ล้านบาทใน
ไตรมาส 1/2562 ดังนัน้หากหักรายการดังกล่าวออก รายการ
รายได้อื่นจะปรับตัวเพิ่มขึน้ 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้า  
ต้นทุนทางการเงนิ 
ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 1/2563 ลดลง 17.8% มาอยู่ที่ 
434 ล้านบาท (จาก 528 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562) โดยการ
ลดลงนัน้เกิดจากทัง้อตัราดอกเบีย้ที่ลดลงมาอยู่ที่ 2.96% (เมื่อ
เทียบกับ 3.27% ในไตรมาส 1/2562) และการออกหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุในไตรมาส 4/2562  
ภาษีเงนิได้ 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ที่ 149 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 27 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 โดย
บริษัทได้มีการบนัทึกรายการพิเศษเครดิตภาษีมลูค่า 62 ล้าน
บาทในไตรมาส 1/2562   ภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึน้สอดคล้องกับ
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่แข็งแกร่งขึน้ ส่งผลให้อัตราการ
จ่ายเงินภาษีสทุธิในไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 12% 
ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 1,016 ล้าน
บาท ลดลง 20.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 โดยการปรับ
ลดลงดงักล่าวมาจากผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน และส่วน
แบ่งก าไรที่ลดลงจาก Red Lobster แม้ว่าผลประกอบการ
ปรกติจะปรับตวัดีขึน้ก็ตาม อตัราก าไรสทุธิไตรมาส 1/2563 อยู่
ที่ 3.3% จากระดบั 4.3% ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่
ที่ 140,787 ล้านบาท ลดลง 0.8% จาก 141,909 ล้านบาท ณ 
สิน้ปี 2562 เป็นผลหลกัมาจากรายการเงินสดและสินค้าคงคลงั
ที่ลดลง เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึน้  5.9% จากปีก่อนหน้า 
จ านวนวนัสินค้าคงคลงัไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 122 วนั ซึ่งน้อย
กว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าที่ 123 วนั  
สินค้าคงคลงัสทุธิลดลง 3.1% จากระดบั ณ สิน้ปี 2562 มาอยู่
ที่ 35,720 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมและจดัการ
สินทรัพย์หมนุเวียนที่มีประสิทธิภาพ   
ลกูหนีก้ารค้าและเงินค้างรับอื่นปรับตวัอยู่ที่ 15,705 ล้านบาท 
จากระดบั ณ สิน้ปี 2562 ที่ 14,869 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากยอดขายที่ปรับเพิ่มขึน้  
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม ณ สิน้ไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 85,560 
ล้านบาท ซึง่ปรับเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 ที่ 82,362 ล้านบาท 
เนื่องจากกิจกรรมการลงทนุปรกติในช่วงไตรมาส 1/2563 

หนีสิ้นหมุนเวียนรวมปรับลดลง 2.1% จาก ณ สิน้ปี 2562 มา
อยู่ที่ 35,052 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 1/2563 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการจ่ายหนีสิ้นคืนและบญัชีค้าจ่ายที่ลดลง  
เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2562 หนีสิ้นรวมลดลง 2.0% หรือคิด
เป็นจ านวน 1,835 ล้านบาท มาอยู่ที่ 88,279 ล้านบาท ณ สิน้
ไตรมาส 1/2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายหนีสิ้นคืน
และบญัชีค้าจ่ายที่ลดลง 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
ลดลง 1.3% จาก ณ สิน้ปี 2562 มาอยู่ที่ 49,065 ล้านบาท อนั
เป็นผลจากการที่บริษัทฯ รายงานผลก าไรในไตรมาส 1/2563 
และได้รับผลบวกจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงในไตรมาส 
1/2563  
บทวิเคราะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วงไตรมาส 1/2563 เงินสดรับจากกิจกรรมการด าเนินงาน
อยู่ที่ 2,253 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เป็นบวกนัน้มีสาเหตหุลกั
จากผลการด าเนินงานที่มีก าไรในระหว่างไตรมาส โดยบริษัทฯ 
รายงาน EBITDA จ านวน 2,634 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 
ยิ่งไปกว่านัน้การจดัการสินทรัพย์หมนุเวียนที่มีประสิทธิภาพยงั
ช่วยลดมลูค่าสินค้าคงคลงัได้อีก ในขณะท่ียอดขายปรับเพิ่มขึน้ 
5.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มูลค่าสินค้าคงคลังได้ลดลงที่ 
3.1% จากระดับ ณ สิน้ปี 2562 แต่อย่างไรก็ดีจ านวนวันของ
เงินทุนหมุนเวียนในไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ระดับ109 วัน ซึ่ง
เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 108 วนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีกอ่นหน้า  
เงินสดสทุธิท่ีใช้ในกิจกรรมการลงทุนอยู่ท่่ี 1,089 ล้านบาท เป็น
ผลหลกัจากการการลงทนุปกติที่เกิดขึน้ในช่วงไตรมาส 1/2563 
บริษัทฯ บันทึกเงินสดจ่ายสุทธิส าหรับกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ านวน 3,609 ล้านบาทในไตรมาส 1/2563 โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากการช าระคืนหนีแ้ละการจ่ายดอกเบีย้จ่ายอนัเก่ียวเนื่อง
กบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 
จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่า มีเงินสด
ลดลงเท่ากับ 2,401 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 2,365 ล้านบาท 
(รวมผลกระทบจากการใช้เงินกู้ระยะสัน้ Overdraft) 

อัตราส่วนทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง: 

 

1Q63 1Q62 4Q62

จ านวนวันลูกหนีก้ารคา้ 35            32            38            

จ านวนวันสนิคา้คงคลัง 122          123          128          

อตัราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.58         1.27         1.66         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 8.0% 8.4% 8.2%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 10.7% 12.7% 11.5%

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยทั์ง้หมด (%) 5.8% 6.0% 5.9%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.05         1.36         1.07         

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อEBITDA (x) 4.64         5.46         4.59         

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (x) 3.84         3.68         3.55         

มลูค่าตามบัญช ี(บาทต่อหุน้) 10.28       9.07         10.15       
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หมายเหตุ: 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนีส้นิหมุนเวยีน 

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทุน = ก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได ้12 

เดอืนล่าสดุ / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก าไรสทุธ ิ12 เดอืนล่าสุด / ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม

เฉลีย่ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม = ก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษี

เงนิไดนิ้ตบิคุคล 12 เดอืนล่าสดุ / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนีส้นิสุทธ ิ–ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม

Debt/EBITDA = หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่าย / ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษีเงนิ

ได ้ค่าเสือ่ม และค่าจดัจ าหน่าย 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = ก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและ

ภาษี / ดอกเบีย้จ่าย 

มูลค่าตามบญัช ี= รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้   

ในไตรมาส 1/2563 จ านวนวันลูกหนีก้ารค้าสุทธิอยู่ที่ 35 วัน
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 32 วัน แม้ว่าบริษัทฯ ยัง
พยายามรักษาประสิทธิภาพในการจดัเก็บหนีใ้นช่วงภาวะการ
ระบาดของโรค COVID-19  
จ านวนวันสินค้าคงคลังสุทธิ ณ สิน้ไตรมาส 1/2563 ปรับตัว
ลดลงมาอยู่ที่ระดบั 122 วนั จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 123 
วัน เนื่องจากบริษัทสามารถรักษาระดับประสิทธิภาพในการ
จัดการสินค้าคงคลังได้ทรงตัวจากปีก่อนหน้า มูลค่าสินค้าคง
คลงัสทุธิ ณ สิน้ไตรมาส 1/2563 ปรับลดลง 3.1% จาก ณ สิน้ปี 
2562 มาอยู่ที่ 35,720 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากทัง้การ
จัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและความต้องการสินค้า
อาหารทะเลบรรจกุระป๋องที่มากขึน้ในช่วงวิกฤตโรคระบาด  
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิน้ไตรมาส 1/2563 ปรับเพิ่ม
ขึน้มาอยู่ที่ 1.58 เท่า เทียบกับ 1.27 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตมุาการช าระคืนหนีเ้งินกู้ระยะสัน้ 
อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ (ROCE) ในไตรมาส 1/2563  อยู่ที่ 
8.0% ลดลงเล็กน้อยจากระดบั 8.4% ในไตรมาส 1/2562 โดยมี
เหตุผลหลักมาจากก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) ปรับ
ลดลง 14.3% จากปีก่อนหน้า ขณะที่สินทรัพย์ด าเนินงานสงูขึน้ 
ซึง่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุซึ่ง
มีการบนัทึกเป็นส่วนของส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2563 
หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิลดลง 2,518 ล้านบาท จาก ณ สิน้
ปี 2562 คิดเป็น 4.2% ซึ่งมีเหตุผลหลักมาจากการช าระหนี ้
ตามปกติ ส่งผลให้สดัส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วน
ของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 1.05 เท่า เมื่อเทียบ
กบั 1.07 เท่า ณ สิน้ปี 2562  
บริษัทยังสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ท าให้บริษัทฯ 
สามารถจ่ายหนีสิ้นคืนได้ระหว่างปีอย่างต่อเนื่อง  
สดัส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรจากการด าเนินงานกอ่น
หกัต้นทุนทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ในไตรมาส 1/2563 ปรับลดลงมาอยู่ที่  
4.64 เท่า จากระดบั 5.46 เท่า ในไตรมาส 1/2562 โดยมีสาเหตุ
มาจากหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิปรับลดลง 10.6% เมื่อ

เทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่า EBITDA ปรับตัวลดลง 6.6% เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้าก็ตาม 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาส 1/2563 
อยู่ที่ 3.84 เท่า เพิ่มขึน้จาก 3.68 เท่าในไตรมาส 1/2562 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากต้นทุนทางการเงินลดลง 17.8% จากปีก่อน
หน้า  
หนีส้นิเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ าแนกตามสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้ไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย
อยู่ที่ 57,387 ล้านบาท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท 
โดยมีสดัส่วนอยู่ที่ 99% ของหนีท้ัง้หมด โดยมีหนีสิ้นสกลุยโูรอยู่
ที่ 1% ของหนีสิ้นทัง้หมด  
ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รายได้รวม: 
   

 

 

 

 
 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  
ความเชื่อมั่นในแบรนด์สนับสนุนยอดขายโตก้าวกระโดด  

 1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 

มูลค่า  13,456 14,031 14,466 13,268 15,631 

แบรนด์ 58.2% 59.3% 57.5% 48.3% 60.2% 

รับจ้างผลิต 41.8% 40.7% 42.5% 51.7% 39.8% 

ปริมาณ
ขาย 

79,973 78,018 90,353 87,580 99,599 

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

ในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปเพิ่มขึน้ 16.2% เนื่องจากปริมาณขายที่ปรับเพิ่มขึน้ถึง 
24.5% จากปีก่อนหน้า ยอดขายเพิ่มขึน้เป็นผลมาจาก การที่

บาท
99%

ยูโร
1%

ธันวาคม 2562

บาท
99%

ยูโร
1%

มีนาคม 2563

46% 40% 50%
37% 45% 35%

15% 15% 15%

1Q62 4Q62 1Q63

หน่วย: ลา้นบาท 

▪ ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป ▪ ธุรกิจผลิตภณัฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ▪ ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

29,369 32,854 31,103 

     +5.9% YoY, -5.3% QoQ 
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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที ่1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563  
 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 5 

 

ผู้บริโภคปฏิบตัิ Social Distancing และปรุงอาหารในครัวเรือน
มากขึน้ เนื่องจากร้านอาหารปิดตามค าสัง่รัฐ  
ยอดขายอาหารทะเลแปรรูปแบรนด์ของบริษัทมีการปรับตัว
เพิ่มขึน้ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากยอดขายที่
เพิ่มขึน้ในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในขณะที่ยอดขายใน
ส่วนรับจ้างผลิตนัน้ก็ได้เพิ่มขึน้ถึง 11% จากปีก่อนหน้า  
ก าไรขัน้ต้นไตรมาส 1/2563 ปรับเพิ่มขึน้ 21% จากปีก่อนหน้า
มาอยู่ที่ 3 พันล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ปรับเพิ่มขึน้และ
อตัราก าไรท่ีปรับสงูขึน้จากการขายสินค้าแบรนด์ซึง่มีอตัราก าไร
สงูกว่ามากขึน้  
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

ธุรกิจทรงตัวแม้มี COVID-19  

 1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 

มูลค่า 11,529 13,435 12,768 14,691 10,944 

แบรนด์ 34.7% 37.6% 35.6% 36.3% 37.7% 

รับจ้างผลิต 65.3% 62.4% 64.4% 63.7% 62.3% 

ปริมาณ
ขาย 

61,862 68,504 73,084 74,436 61,179 

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

ในไตรมาสที่ 1/2563 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้อง ปรับลดลง 5% แม้ว่า
ปริมาณการขายจะลดลงเพียง 1.1% จากปีก่อนหน้า  
แม้ว่ากลุ่มลูกค้าผู้ ให้บริการอาหารจะได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 ยอดขายผ่านช่องทางค้าปลีกนัน้ได้เติบโตขึน้และ
ลดผลกระทบต่อยอดขายรวมของกลุ่มธุรกิจดงักล่าว  
บริษัทมุ่งเน้นจ าหน่ายสินค้าที่มีก าไรสูง ส่งผลให้อัตราก าไร
ขัน้ต้นปรับสงูขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า  
ธุรกิจอาหารสตัว์น า้โดยบริษัทไทยยเูนี่ยนฟีดมิลล์ยงัคงสามารถ
รักษาความสามารถในการท าก าไรได้โดยมีอตัราก าไรขัน้ต้นที่ 
19.2% ในไตรมาส 1/2563  
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
มุ่งธุรกิจมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจในสหรัฐฟ้ืนตัว  

 1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 

มูลค่า 4,384  4,747  4,604 4,896 4,528  

แบรนด์ 12.2% 13.5% 7.7% 5.9% 7.8% 

รับจ้างผลิต 87.8% 86.5% 92.3% 94.1% 92.2% 

ปริมาณ
ขาย 

67,838 67,508 68,874 74,452 62,852 

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

ในไตรมาสที่ 1/2563 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และ อื่นๆ ปรับเพิ่มขึน้ 3.3% เนื่องจาก
การขายสินค้ามูลค่าเพิ่มมากขึน้ และแม้ว่าปริมาณขายจะ
ลดลงก็ตาม  
อัตราก าไรปรับเพิ่มขึน้เป็น 25% ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากราคา
วตัถดุิบทนู่าที่อยู่ในระดบัต ่าในไตรมาสที่ผ่านมา  
USPN ได้ปรับฐานลกูค้าและสินค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อตัรา
ก าไรปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเนื่อง  
หมายเหตุ:  

1 ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรวมธุรกิจทูน่า ซารด์ีนและแมคเคอเรลทัง้หมด รวมทัง้แซลมอน

กระป๋องและแซลมอนบรรจุซอง  

2 ธุรกิจอาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจทีเ่กีย่วขอ้ง รวมกลุ่มธุรกิจกุง้ (กุง้แช่แข็ง กุง้มังกร 

อาหารกุง้ และผลติภณัฑม์ูลค่าเพิม่ของกุง้) อาหารแชแ่ข็ง แซลมอนแชเ่ย็นและรมควนัรวมทัง้

อาหารทะเลอืน่ๆ (หมกึแชแ่ข็ง ปู หอยเชลล ์สตัวน์ า้ประเภทมีเปลอืก และปลาอืน่ในรูปแบบแช่

แข็ง) 

3 ธุรกจิผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า รวมถึงธุรกจิอืน่ รวมธุรกจิผลิตภณัฑส์ตัว ์

เลีย้ง ผลติภณัฑเ์พิม่มูลค่า (อาหารปรุงสุกพรอ้มทาน ปลามากุโรแ่ละหมกึซาชมิ ิผลติภณัฑท์ี ่

จ าหน่ายในประเทศ ผลติภณัฑเ์บเกอร ี ่และขนมขบเคีย้วอืน่ๆ) 

สัดส่วนยอดขายจ าแนกตามธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลิต 

 
ในช่วงไตรมาส 1/2563 สดัส่วนรายได้ของธุรกิจแบรนด์เติบโต
มากกว่าธุรกิจรับจ้างผลิต โดยมีสัดส่วนการขายสินค้าแบรนด์
อยู่ที่ 45% และธุรกิจรับจ้างผลิตมีสดัส่วน 55% ของยอดขาย 
ส าหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในไตรมาส 1/2563 ปรับ
เพิ่มขึน้ 12.4% เนื่องจากธุรกิจแบรนดใ์นตลาดอเมริกาและทวปี
ยโุรปปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า  
สินค้ารับจ้างผลิตยงัคงเติบโตในอตัรา 1.2% จากปีก่อน แม้ว่า
ยอดขายกลุ่มลกูค้าผู้ให้บริการอาหารจะลดลงก็ตาม  
ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภูมิภาค: 

 

 2559 2560 2561 2562 1Q63 

ยอดขายรวม 134,375 134,937 133,285 126,275 31,103 

อเมริกา 39.4% 38.8% 37.7% 39.5% 41.5% 

ยุโรป 32.5% 30.8% 30.4% 27.8% 30.3% 

ญี่ปุ่ น 6.4% 6.3% 5.7% 5.3% 5.2% 

ไทย 8.3% 9.2% 10.5% 12.4% 11.1% 

ประเทศอื่นๆ 13.4% 14.9% 15.7% 15.0% 11.9% 

59% 58% 59% 59%

55%

41% 42% 41% 41%

45%

2559 2560 2561 2562 1Q63

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

134,375 134,937 133,285 126,275

31,103

หน่วย:ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท 
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หมายเหต:ุ ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอ่ืนๆ  

ในไตรมาส 1/2563 ยอดขายในกลุ่มประเทศตะวันตกได้ปรับ
เพิ่มขึน้ในขณะที่ตลาดในประเทศอ่อนตวัลง  
ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปรายงานยอดขายเพิ่มขึน้ 9% และ 
15% ตามล าดบัเนื่องจากยอดขายผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปร
รูปปรับตวัสงูขึน้  
ยอดขายในประเทศไทยปรับลดลง 10% จากปีก่อนหน้า
เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวชะลอตวัลง  
ปัจจัยหลกัที่กระทบการด าเนินงาน:  
ราคาวัตถุดบิหลักไตรมาส 4/2562 
ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 
ในเดือนเมษายน 2563 ราคาปลาทนู่าอยู่ที่ 1,400 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ขณะที่ในไตรมาสที่ 1/2563  ราคาปลาทูน่าเฉล่ียอยู่ที่ 
1,442 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 1/2562 และเพิ่มขึน้ 51.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
4/2562  

ราคาวัตถุดบิกุ้งขาว  
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 
ในเดือนเมษายน 2563 ราคากุ้งขาวอยู่ที่ 158 บาทต่อกิโลกรัม 
ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2563 ราคากุ้งขาวเฉล่ียอยู่ที่ 149 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยลดลง 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562 
แต่ปรับเพิ่มขึน้ 3.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2562 

ราคาวัตถุดบิปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)  

 

ในเดือนเมษายน 2563 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 58 NOK ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2563  ราคาปลาแซลมอนเฉล่ีย
อยู่ที่ 70 NOK ต่อกิโลกรัม โดยปรับเพิ่มขึน้ 11.2% เมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่ 1/2562 และ 19.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
4/2562 

อัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนเมษายน 2563 อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินเหรียญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 32.64 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2563  บาท
เฉล่ียอยู่ที่ 31.29 อ่อนค่าลง 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
1/2562 แต่แข็งค่าขึน้ 3.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2562 

เงนิสกุลยูโรต่อสกุลเงนิบาท 
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ในเดือนเมษายน 2563 อัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลยูโรต่อสกุล
เงินบาท อยู่ที่  35.48 ส าหรับในไตรมาสที่  1/2563 อัตรา
แลกเปล่ียนเงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาทเฉล่ีย อยู่ที่34.49 โดย
อ่อนค่าลง 3.9% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2562 และแข็งค่าขึน้ 
2.9% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2562 

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนเมษายน 2563 อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลปอนด์สเตอร์
ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 40.55 ส าหรับในไตรมาสที่ 1/2563  
อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกลุเงินบาทเฉล่ีย 
อยู่ที่  40.06 โดยอ่อนค่าลง 2.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่  
1/2562 แต่แข็งค่าขึน้ 2.8% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 4/2562 
พัฒนาการหลักของบริษัทฯ 

ผลกระทบจาก  COVID-19: ธุ รกิ จหลักบ ริษัท ไ ด้ รับ
ผลกระทบเชิงบวกในไตรมาส 1/2563 

• บริษัทได้ท างานร่วมกับโรงงานและออฟฟิศทัว่โลกเพื่อท า
ให้ยงัคงความสามารถในการผลิตได้  

• บริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยัต่อห่วงโซ่อุปทานและ
การด าเนินงานของโรงงานผลิต 

• ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปปรับเพิ่มขึ น้ในทุก
ภมูิภาค โดยมีความต้องการบริโภคอาหารกระป๋องเพิ่มขึน้  

• ธุรกิจอาหารแช่แข็งได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในตลาด
อเมริกา แต่ยอดขายในประเทศญ่ีปุ่ นและตลาดเอเชียปรับ
เพิ่มขึน้ 

Red Lobster ไ ด้ รับผลกระทบจากการ ปิด เมื อ ง ใน
สหรัฐอเมริกา 

• ร้านอาหารปิดสาขาลง และมีสาขาราว 60% ยังคงเปิด
ขายแบบสัง่กลบับ้าน  

• มุ่งการเติบโตของยอดขายแบบสัง่กลบับ้านซึง่รายการการ
เติบโตกว่า 300% 

• มุ่ งลดต้นทุนขนาดใหญ่และรักษาสถานะเงินสด  ณ 
ปัจจุบัน Red Lobster มีเงินสดในมือมากกว่า 200 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  

• หยุดการโฆษณา ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง ผู้บริหารลด
เงินเดือน และเจรจาต่อรองค่าเช่า  

ไทยยูเน่ียนมุ่งจัดการสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์
ที่ไม่คาดคิดจาก COVID-19 

• จดัตัง้ทีม Cash Preservation Team เพื่อประเมินธุรกิจใน
ทกุๆ ประเทศเพื่อประเมินความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 

• ลดงบการลงทนุลง 25% 
• ทบทวนการสัง่ซือ้ที่มียอดเกิน 1 ล้านเหรียญ  
• ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและการตลาดที่ไม่จ าเป็น  
• มุ่งตัง้ราคาผลิตภัณฑ์ให้เป็นปรกติเพื่อไม่ส่งผลกระทบ

อตัราก าไร  
• ควบคุมบญัชีค้างรับ และลกูหนีเ้พื่อให้การช าระเงินเป็นไป

อย่างปรกติ 
• ควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต ่าเพื่อลดความเส่ียง

มลูค่าสินค้าเปล่ียนแปลง 
ความย่ังยืน 

ไทยยูเ น่ียน ส่งความช่วยเหลือไปยังชุมชนที่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 

• สหรัฐอเมริกา: Chicken of the Sea ได้บริจาคผลิตภณัฑ์
ปลาทูน่า แซลมอน และอื่นๆ มากกว่า 500,000 กระป๋อง
ให้กับองค์กรการกศุลเพื่อช่วยชมุชนท่ีได้รับผลกระทบจาก 
Covid-19 ในพืน้ท่ีใกล้เคียงบริษัท  

• ประเทศไทย: ไทยยูเนี่ยนได้บริจาคผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อ
สนับสนุนทีมแพทย์และโรงพยาบาลที่ต่อสู้กับโรคระบาด
และชมุชนท่ีได้รับผลกระทบจาก Covid-19 
o กระทรวงสาธารณะสุข –  ผลิตภัณฑ์ SEALECT 

25,000 กระป๋อง และผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้ว FISHO 
8,000 ชิน้  

o สภากาชาดไทย - ผลิตภัณฑ์ทูน่า อินฟิวชั่น (Tuna 
Infusions) บาย ซีเล็ค ทูน่า” ซึ่งเป็นทูน่าปรุงรสบรรจุ
ในถ้วย และมีส้อมใต้ฝา พร้อมทาน จ านวน 42,000 
กระป๋อง 

o มูลนิธิสติ – ผลิตภัณฑ์ซีเล็คมูลค่ารวม 1,000,000 
บาท 

• จีน: ไทยยูเนี่ยน ไชน่า ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า แบ
รนด์คิง ออสการ์ จ านวนกว่า 52,000 กระป๋อง ไปยังกว่า 
16 โรงพยาบาลในอู่ฮัน่  

• ฝร่ังเศส: MerAlliance บริจาคหมวกอนามยั 5,000ชิน้ ชุด
กันเชือ้ 1,000 ชุด และผ้ากันเปือ้นจ านวน 38,000 ชิน้
ให้กับโรงพยาบาลใน Quimper และ Petit Navire ยังได้
บ ริจาคหน้ากากอนามัยจ านวน 24,000 ชิ น้ ใ ห้กับ
โรงพยาบาลในฝร่ังเศส 

• อังกฤษ : John West บริจากผลิตภัณฑ์อาหารจ านวน 
12,000 กระป๋องให้กบัชมุชนผู้สงูอายใุนประเทศองักฤษ  
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การด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
เร่ืองที่ส าคัญเร่ืองหน่ึงในกลยุทธ์ความยั่ งยืนทั่วโลกของ
ไทยยูเน่ียน หรือ SeaChange® 

• ไทยยูเนี่ยนได้กลายผู้ผลิตอาหารรายแรกและบริษัทที่อยู่
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทแรกที่เข้าร่วม
โครงการ EP 100 ขององค์กร The Climate Group ซึง่เป็น
เร่ืองของการใช้พลงังานอย่างชาญฉลาด 

• บริษัทมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้เป็นสองเท่าภายในปี 2574 เทียบจากข้อมลูในปี 2559 

• ไทยยูเนี่ยน ได้เข้าร่วมในโครงการ EP 100 ในส่วนของ
โปรแกรม Cooling Challenge ซึ่งจะเน้นไปที่เร่ืองระบบ
การท าความเย็นในโรงงานให้มีวิธีการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยการด า เนินงานจากนี  ้
หน่วยงาน American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) จะท าการ
ตรวจสอบการใช้พลงังานในโรงงานผลิตของไทยยูเนี่ยน 2 
โรงงาน และให้ค าแนะน าเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบการท าความเย็นของทัง้สองโรงงาน 

ไทยยูเน่ียน ร่วมปลูกต้นไม้จ านวนกว่า 7,000 ต้น ชดเชย
การปล่อยคาร์บอนจากงานประชุมผู้บริหารทั่วโลก 

• ไทยยูเนี่ยน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิงอนุรักษ์ที่ชื่อว่า 
#TeamTrees โดยจะสนับสนุนการปลูกต้นไม้จ านวน 
7 ,222 ต้น ในช่วงระหว่างปี  2563 ถึง  2565 ซึ่งการ

สนับสนุนนีเ้ป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทที่จะชดเชยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้จากการประชมุผู้บริหารทัว่
โลก 

นวัตกรรม: 

SPACE-F Demo Day: โชว์ความพร้อมสตาร์ทอัพฟู้ดเทค
สู่สายตานักลงทุน 

• สเปซ-เอฟ โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ท
อัพนวัตกรรมอาหารแห่งแรกของโลกที่เกิดขึน้ในประเทศ
ไทย  จัด “เดโม เดย์”  โชว์ความพร้อมของสตาร์ทอัพฟู้ด
เทคทัง้จากประเทศไทยและนานาชาติในโครงการ ก้าวสู่
ธุรกิจอาหารเต็มตวัให้กับกลุ่มนกัลงทุนในวนัที่ 5 มีนาคม 
2563 

• สตาร์ทอพัในโปรแกรม Accelerator ส าหรับบริษัทสตาร์ท
อพัท่ีอยู่ในระยะเร่งการเติบโต จ านวน 7 บริษัท ได้น าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และแนวคิดต่างๆ ให้กับนักลงทุนจากสถาบัน
การเงิน บริษัทเอกชน ที่ประจ าอยู่ในประเทศไทย กว่า 70 
ชีวิตภายในงาน  

• โดยผลิตภณัฑ์และแนวคิดของสตาร์ทอพันัน้ได้ที่ได้พฒันา 
ปรับปรุงและ ต่อยอดในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้
เข้ากบัตลาดและลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

• SPACE-F ได้เกิดจากความร่วมมือของสามฝ่ายได้แก่  
บ ริ ษั ท  ไ ท ย ยู เ นี่ ย น  ก รุ๊ ป  จ า กั ด  ( ม ห า ช น ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล และส านกันวตักรรมแห่งชาติ 
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งบก าไรขาดทุน  

 

งบแสดงสถานะการเงิน 

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

1Q63 1Q63

1Q62 4Q62

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย        31,103 100%        29,369 100%        32,854 100% 5.9% -5.3%

ตน้ทนุขาย       (26,063) -83.8%       (24,987) -85.1%       (27,567) -83.9% 4.3% -5.5%

ก าไรข ัน้ตน้          5,040 16.2%          4,382 14.9%          5,288 16.1% 15.0% -4.7%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร         (3,511) -11.3%         (3,362) -11.4%         (3,751) -11.4% 4.4% -6.4%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน            (262) -0.8%               81 0.3%             220 0.7% -423.2% -219.2%

รายไดอ้ืน่             418 1.3%             497 1.7%               97 0.3% -15.9% 332.1%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้              (18) -0.1%             347 1.2%              (66) -0.2% -105.1% -73.2%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          1,668 5.4%          1,945 6.6%          1,787 5.4% -14.3% -6.7%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ            (434) -1.4%            (528) -1.8%            (503) -1.5% -17.8% -13.6%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          1,233 4.0%          1,417 4.8%          1,284 3.9% -13.0% -4.0%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล            (149) -0.5%              (27) -0.1%            (112) -0.3% 448.9% 32.3%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ                (6) 0.0%              (43) -0.1%                (6) 0.0% -85.2% 10.4%

ก าไรสทุธิ          1,078 3.5%          1,347 4.6%          1,166 3.5% -20.0% -7.5%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั          1,016 3.3%          1,273 4.3%          1,057 3.2% -20.2% -3.9%

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย               62 0.2%               73 0.3%             109 0.3% -15.8% -43.2%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            0.20            0.27            0.22 -26.1% -11.0%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ          31.29          31.61          30.28 -1.0% 3.3%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q63
% ตอ่

ยอดขาย
1Q62

% ตอ่

ยอดขาย
4Q62 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*           2,365 1.7%           4,689 3.3% -49.6%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ         15,705 11.2%         14,869 10.5% 5.6%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ         35,720 25.4%         36,873 26.0% -3.1%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่           1,437 1.0%           3,115 2.2% -53.9%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน         55,227 39.2%         59,547 42.0% -7.3%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ         28,139 20.0%         27,500 19.4% 2.3%

เงนิลงทนุ         23,898 17.0%         22,031 15.5% 8.5%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่         29,374 20.9%         27,899 19.7% 5.3%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่           4,149 2.9%           4,932 3.5% -15.9%

รวมสนิทรพัย ์          140,787 100%       141,909 100% -0.8%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ         11,975 8.5%         11,277 7.9% 6.2%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่         18,113 12.9%         19,323 13.6% -6.3%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ           2,068 1.5%           4,003 2.8% -48.3%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่           2,896 2.1%           1,205 0.8% 140.5%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน         35,052 24.9%         35,808 25.2% -2.1%

เงนิกูย้มืระยะยาว         43,345 30.8%         44,625 31.4% -2.9%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่           9,882 7.0%           9,681 6.8% 2.1%

รวมหนีส้นิ         88,279 62.7%         90,114 63.5% -2.0%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ           3,443 2.4%           3,372 2.4% 2.1%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้          49,065 34.9%         48,423 34.1% 1.3%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       140,787 100%       141,909 100% -0.8%

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q63
% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2562

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
เปลีย่นแปลง
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*ข้อมลูตวัเลขตามงบการเงินท่ีประกาศในเดือนพฤษภาคม 2563 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q63 1Q62 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้                   1,227                   1,400                     (173)

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน                      966                      873                        93 

ปรับปรุงรายการอืน่                      648                       (45)                      693 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน                     (551)                         (4)                     (547)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   2,290                   2,225                        65 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   2,253                   2,558                     (305)

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน                 (1,089)                 (1,106)                        17 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ                 (3,609)                 (2,449)                 (1,160)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ                 (2,445)                     (997)                 (1,448)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด                   4,483                   1,311                   3,173 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด                        44                       (19)                        62 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด                   2,082                      294                   1,787 

งบจา่ยลงทุน                   1,605                      965                      640 

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ                   1,078                   1,259                     (181)

งบรวม


