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ไตรมาส 2/2563: ก าไรสุทธิเพิ่ม 15 เท่า ก าไรจากการด าเนิน 
งานสูงเป็นประวัติการณ์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  
รายได้รวม  
ในไตรมาสท่ี 2/2563 บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั มหาชน (บริษัท
ฯ) รายงานยอดขายเพิ่มขึน้ 2.6% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2562 มา
อยู่ท่ี 33,051 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักจากยอดขายสินค้าธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึน้ถึง 16.8 % จากปีก่อนหน้า ในขณะท่ี
ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งได้รับผลกระทบจากการปิดเมือง
จนส่งผลให้ยอดขายลดลง 14.0% จากปีก่อน ปริมาณการขายปรับ
เพิ่มขึน้ 10.1% ค่าเงินบาททรงตวัเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัอื่น และ
ยอดขายคร่ึงแรกปี 2563 เพิ่มขึน้ 4.2% มาอยู่ท่ี 64,154 ล้านบาท 
ก าไรขัน้ต้น 
เน่ืองจากยอดขายสินค้าแบรนด์ท่ีมีอัตราก าไรสูงปรับเพิ่มขึน้ และ
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นใน
ไตรมาสที่ 2/2563 อยู่ท่ี 18.2% เพิ่มขึน้ 1.59% ดงันัน้บริษัทรายงาน
ตัวเลขก าไรขัน้ต้นไตรมาส 2/2563 ท่ี 6,027 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
12.4% จากปีก่อนหน้า ก าไรขัน้ต้นคร่ึงแรกของปี 2563 เพิ่มขึน้ 
13.6% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
บริษัทรายงานก าไรจากการด าเนินงาน 2,366 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
50.7% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายและอัตราก าไรท่ี
ปรับดีขึ น้ ยิ่งไปกว่านัน้ บริษัทยังมุ่งควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ไตรมาส 
2/2563 ลดลง 3.5% จากปีก่อนซึ่งสวนทางกับยอดขายท่ีเติบโต 
ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายลดลงมาอยู่ท่ี 11.1% เมื่อ
เทียบกับ 11.8% ในไตรมาส 2/2562 ก าไรจากการด าเนินงานคร่ึง
แรกของปีอยู่ท่ี 3,895 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50.4% จากปีก่อนหน้า  
ก าไรสุทธ ิ
ก าไรสุทธิไตรมาส 2/2563 อยู่ท่ี 1,716 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,440% 
จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากผลประกอบการท่ีดีและบริษัทมิได้
มีการบนัทึกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายมลูค่า 1,402 ล้านบาทเช่นในไตร
มาส 2/2562 โดยก าไรยงัปรับตวัสงูขึน้มากแม้บริษัทจะมีการบนัทึก
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม Red Lobster จาก
การชัตดาวน์ หากแยกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในไตรมาส 2/2562 
ออก ก าไรสทุธิยงัคงปรับตวัเพิ่มขึน้ 13.4% จากปีก่อน ก าไรสทุธิคร่ึง
แรกของปีอยู่ท่ี 2,732 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 97% จากปีก่อนหน้า 
กระแสเงินสดและอัตราหนีส้ินต่อทุน  
เน่ืองจากอัตราก าไรท่ีดีขึน้ การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัด
การเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทบนัทึกกระแสเงินสดอิสระช่วง
คร่ึงแรกของปี 2563 ได้มากถึง 6,687 ล้านบาท โดยอตัราส่วนหนีส้ิน
สทุธิต่อทนุอยู่ท่ีระดบั 0.96 เท่า  
เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึน้และกระแสเงินสดท่ีแข็งแกร่ง บริษัทได้
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.32 บาท/หุ้น คิดเป็นอตัราการ
จ่ายปันผล 59% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

ราคาหุ้น (10/08/2563)                 13.10 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ     18.30 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                     11.90 บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:       0.25 บาท 
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด         62.5 พนั ลบ. 
มลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนั (YTD)      305.5 ลบ. 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(30/06/2563) 
ครอบครัวจนัศิริ                       19.35% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                      10.97% 
กลุ่มมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั                  7.29% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์                6.90% 
ส านกังานประกนัสงัคม                4.87% 
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* 

 
*มีการปรับปรุงตวัเลขตามงบการเงินที่ประกาศในเดือนสิงหาคม 2563 

หน่วย: ลา้นบาท 2Q63 2Q62 1Q63

ยอดขาย 33,051     32,214     31,103     

ก าไรขัน้ตน้ 6,027       5,364       5,040       

EBITDA 3,350       3,270       2,634       

ก าไรสุทธิ 1,716       1,513       1,016       

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.34         0.32         0.20         

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (%) 18.2% 16.7% 16.2%

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(%) 5.2% 4.7% 3.3%

สดัสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 0.96         1.38         1.05         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 8.3% 8.7% 8.3%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (x) 4.32         5.27         4.64         



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที ่2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563  
 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 2 

 

บทวิเคราะห์งบการเงนิ  

 
ในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) รายงานยอดขาย 33,051 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.6% 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากปริมาณ
การขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ทัง้ในรูปของ
ยอดขาย (+16.8% จากปีก่อนหน้า) และปริมาณขาย (+
29.6%) เนื่องจากผู้บริโภคปฏิบตัิ Social Distancing และปรุง
อาหารในครัวเรือนมากขึน้  
เนื่องจากยอดขายสินค้าที่มีอัตราก าไรสูงเพิ่มขึน้ และการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทรายงานอตัราก าไร
ที่ปรับดีขึน้ในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและธุรกิจผลิตภัณฑ์
อาหารสตัว์ ผลกัดนัให้อตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 18.2% (เมื่อเทียบ
กับ 16.7% ในปีก่อนหน้า) โดยก าไรขัน้ต้นไตรมาส 2/2563 อยู่
ที่ 6,027 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 12.4% จากปีก่อนหน้า 
ตามหน้างบการเงินไตรมาส 2/2563 บริษัทรายงานก าไรจาก
การด าเนินงานที่ 2,366 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากผลขาดทุน
จากการด าเนินงานในไตรมาส 2/2562 ที่  288 ล้านบาท 
เนื่องจากมีการบันทึกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในประเทศ
สหรัฐอเมริกามลูค่า 1,858 ล้านบาท ก าไรจากการด าเนินงาน
ในคร่ึงแรกของปี 2563 คิดเป็น 3,895 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 432% 
จากปีก่อนหน้า  
ก าไรสุทธิไตรมาส 2/2563 คิดเป็น 1,716 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
1,440% จากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากก าไรในปีก่อนหน้าที่
อยู่ในระดับต ่า โดยก าไรสุทธิในคร่ึงแรกของปี 2563 คิดเป็น 
2,732 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 97% จากปีก่อนหน้า 
หากแยกผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายออก ก าไรจาก
การด าเนินงานและก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติในไตร
มาส 2/2563 ยงัสามารถรายงานการเติบโตได้ถึง 50.7% และ 
13.4% ตามล าดบั  
จากผลก าไรสุทธิที่ปรับเพิ่มขึน้และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 
บริษัทประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.32 บาท/หุ้น
ส าหรับผลประกอบการในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 (เพิ่มขึน้จาก 
0.25 บาท/หุ้น ส าหรับเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562) 

ยอดขาย 
ยอดขายไตรมาสที่ 2/2563 เพิ่มขึน้ 2.6% จากไตรมาสที่  
2/2562 มาอยู่ที่ 33,051 ล้านบาท ยอดขายที่ปรับตวัเพิ่มขึน้มา
จากยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่เพิ่มขึน้กว่า 16.8% 
จากปีก่อนหน้าเนื่องจากผู้ บริโภคยังท า Social Distancing 
และท าอาหารทานเองมากขึน้ ในขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแช่
เย็นและแช่แข็งจะประสพกับสถานการณ์ที่ท้าทายโดยเฉพาะ
ในตลาดผู้ให้บริการอาหาร ส่งผลให้ยอดขายปรับลดลง 14.0% 
จากปีก่อนหน้า  
ในไตรมาส 2/2563 ค่าเงินบาททรงตวัจากปีก่อนหน้าเมื่อเทียบ
กับเงินสกุลหลัก (เหรียญสหรัฐแข็งค่า 1.1%, ยูโรอ่อนค่าลง 
0.9% และปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลง 2.4%) ดังนัน้หากแยก
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนออก ยอดขายยังคงปรับตัว
เพิ่มขึน้ 2.5% จากปีก่อนหน้า ซึง่ใกล้เคียงกบัยอดขายตามหน้า
งบการเงิน 
ปริมาณการขายยงัคงปรับตวัเพิ่มขึน้ท่ีระดบั 10.1% จากปีก่อน
หน้า โดยธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรายงานปริมาณขายปรับ
เพิ่มขึน้ 29.6% ในขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งแช่เย็น
รายงานปริมาณขายหดตัวลง 10.5% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้าจากธุรกิจให้บริการอาหารได้รับผลกระทบจากช่วงชตั
ดาวน์ในไตรมาส 2/2563 
ยอดขายค ร่ึงแรกปี  2563  เพิ่ มขึ น้  4 .2% จากปีที่ แ ล้ว 
เช่นเดียวกบัปริมาณขายที่ปรับเพิ่มขึน้ 8.4% ในช่วงเดียวกนั 
ก าไรขัน้ต้น 
บริษัทรายงานอตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 2/2563 สงูสดุเป็น
ประวัติการณ์ที่ 18.2% ปรับดีขึน้จากระดับ 16.7% ในช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนยอดขาย
สินค้าแบรนด์ในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่มีอัตราก าไรสูง 
ในขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งซึ่งมีอัตราก าไรที่ต ่า
กว่ารายงานรายได้ที่ลดลง  
ยิ่งไปกว่านัน้ โรงงานทัว่โลกของบริษัทฯ ยงัได้รับผลกระทบน้อย
มากจาก COVID-19 เนื่องจากมีการบังคับใช้มาตรการทาง
สาธารณสขุอย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตอาหาร
ที่ถกูสขุลกัษณะให้กบัผู้บริโภคทัว่โลกได้อย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับยอดขายที่ปรับตวัขึน้ส่งผลให้บริษัทรายงานก าไร
ขัน้ต้นท่ี 6,027 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.4% จากปีก่อนหน้า  
ก าไรขัน้ต้นคร่ึงแรกปี 2563 อยู่ที่ 11,067 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 
13.6% จากปีก่อนหน้าเนื่องจากยอดขายและอตัราก าไรที่ปรับ
ดีขึน้  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการบนัทึกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายมลูค่า 
1,858 ล้านบาทท่ีเคยได้เกิดขึน้ในไตรมาส 2/2562 และจากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารจึงปรับลดลงถึง 35% มาอยู่ที่ 3,671 ล้านบาท (จาก 

หน่วย: ลา้นบาท 2Q63 2Q62 YoY 1Q63 QoQ

ยอดขาย      33,051      32,214 2.6%      31,103 6.3%

ตน้ทนุขาย     (27,024)     (26,850) 0.6%     (26,063) 3.7%

ก าไรข ัน้ตน้        6,027        5,364 12.4%        5,040 19.6%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       (3,661)       (3,794) -3.5%       (3,511) 4.3%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น           206           164 25.0%          (262) -178.5%

รายไดอ้ืน่           378           498 -24.1%           418 -9.7%

           (18) 3155.3%

       1,668 42.1%

ตน้ทนุการเงนิ          (438)          (516) -15.0%          (434) 0.9%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิได้        1,932        1,825 5.8%        1,233 56.7%

ภาษีเงนิได ้          (140)          (196) -28.5%          (149) -5.6%

ก าไรสทุธิ        1,716        1,513 13.4%        1,016 68.9%

ก าไตอ่หุน้          0.34          0.32 8.5%          0.20 74.6%

อตัราแลกเปลีย่น USD/THB        31.95        31.59 1.1%        31.29 2.1%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 18.2% 16.7% 16.2%

สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขาย 11.1% 11.8% 11.3%

อตัราก าไรสทุธิ 5.2% 4.7% 3.3%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม

และการรว่มคา้
         (579)           110 -627.7%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้จา่ย        2,370        2,341 1.2%
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5,632 ล้านบาทในไตรมาส 2/2562) ก าไรจากการด าเนินงาน
ไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 2,366 ล้านบาท ปรับขึน้จากผลขาดทุน
จากการด าเนินงานท่ี 288 ล้านบาทในปีก่อนหน้า  
หากแยกผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายออก ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารยังลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีที่แล้วที่ 3,794 ล้านบาทจากการด าเนินงาน
ปรกติ และเนื่องจากยอดขายปรับเพิ่มขึน้ 2.6% จากปีก่อนหน้า 
ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่าย SG&A ต่อยอดขายไตรมาส 
2/2563 อยู่ที่ 11.1% โดยปรับลดลงจากระดบั 11.8% ในปีก่อน
หน้า  
หากแยกผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายออก ก าไรจาก
การด าเนินงานไตรมาส 2/2563 จะปรับเพิ่มขึน้ 50.7% จากปี
ก่อนหน้า และก าไรจากการด าเนินงานคร่ึงแรกปี 2563 นัน้ยัง
ปรับตัวขึน้ 50.4% ซึ่งเป็นผลหลักมาจากผลประกอบการที่
ปรับตวัดีขึน้  
ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากการจัดการอัตราแลกเปล่ียนที่เหมาะสม บริษัทฯ 
รายงานผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนมลูค่า 206 ล้านบาท ปรับ
เพิ่มขึน้จาก 164 ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงในไตรมาสที่ 1/2563 ส่งผลให้
บริษัทรายงานผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ 56 ล้านบาท
ในคร่ึงแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับผลก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนในคร่ึงปีแรกของปี 2562 มลูค่า 245 ล้านบาท 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมไตรมาส 2/2563 อยู่
ที่ 579 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากส่วนแบ่งก าไรมูลค่า 110 ล้าน
บาท ในไตรมาส 2/2562 การปรับลดลงนัน้เป็นผลมาจากการ
อ่อนตวัของผลประกอบการของ Red Lobster เนื่องจากการชตั
ดาวน์ในสหรัฐอเมริกา  
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมคร่ึงแรกปี 2563 อยู่
ที่ 597 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากเหตผุลข้างต้น เมื่อเทียบกบัส่วน
แบ่งก าไรท่ี 457 ล้านบาทในคร่ึงแรกของปี 2562  
รายได้อื่น  
รายได้อื่นในไตรมาสที่ 2/2563 มีมลูค่า 378 ล้านบาท โดยปรับ
ลดลงจาก 498 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2562 โดยการปรับ
ลดลงนัน้มาจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินประกันในไตรมาส 
2/2562 และบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าบริหารจาก Red Lobster ใน
ไตรมาส 2/2563  
รายได้อื่นในคร่ึงแรกของปี 2563 อยู่ที่ 796 ล้านบาท ลดลงจาก 
995 ล้านบาทในคร่ึงแรกของปี 2562 โดยการลดลงนัน้เกิดจาก
ก าไรจากการขายสินทรัพย์ในไตรมาส 1/2562  
ต้นทุนทางการเงนิ 
ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 2/2563 ลดลง 15.0% มาอยู่ที่ 
438 ล้านบาท (จาก 516 ล้านบาทในไตรมาส 2/2562) โดยการ

ลดลงนัน้เกิดจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุใน
ไตรมาส 4/2562 และต้นทุนทางการเงินคร่ึงแรกปี 2563 อยู่ที่ 
873 ล้านบาทลดลง 16.4%  
ภาษีเงนิได้ 
ตามหน้างบการเงิน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 
2/2563 อยู่ที่ 140 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัเครดิตภาษี 260 ล้าน
บาทในไตรมาส 2/2562 เครดิตภาษีดังกล่าวนัน้เก่ียวข้องกับ
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
มูลค่า 456 ล้านบาท โดยหากแยกรายการพิเศษดงักล่าวออก 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในไตรมาส 2/2562 จากการด าเนินงาน
ปรกติจะอยู่ที่ 196 ล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คร่ึงแรกปี 2563 อยู่ที่  289 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คร่ึงแรกปี 2562 จากการ
ด าเนินงานปรกติที่ 233 ล้านบาท ซึง่ค่าใช้จ่ายภาษีที่เพิ่มขึน้นัน้
เก่ียวข้องกับผลประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและ
อาหารสตัว์เลีย้งที่ปรับดีขึน้ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายภาษีมากขึน้  
ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 1,716 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 1,440% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2562 เนื่องจาก
บริษัทมีการบันทึกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายสุทธิมูลค่า 1,402 
ล้านบาทในไตรมาส 2/2562 ก าไรสุทธิคร่ึงแรกปี 2563 อยู่ที่ 
2,732 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 97% จากปีก่อนหน้า 
หากแยกผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในไตรมาส 
2/2562 ดังกล่าวออก บริษัทฯ จะยังคงรายงานก าไรสุทธิไตร
มาส 2/2563 เพิ่มขึ น้  13.4% จากผลก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานปรกติที่ 1,513 ล้านบาทในไตรมาส 2/2562 อตัรา
ก าไรสทุธิไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 5.2% เมื่อเทียบกบั 4.7% ในปี
ก่อนหน้า  
เงนิปันผล 
บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในชว่ง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 ตามมติการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 11 สิงหาคม 2563 มลูค่า 0.32 
บาทต่อหุ้น โดยก าหนดวันจดบันทึกทะเบียนผู้ ถือหุ้นวันที่ 26 
สิงหาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 
บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงนิ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ 
อยู่ที่ 139,323 ล้านบาท ลดลง 1.8% จาก 141,909 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2562 เป็นผลหลักมาจากสินค้าคงคลังที่ลดลง ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะเป็นภาวะชัว่คราวก่อนที่จะเพิ่มขึน้ในคร่ึงหลงัของ
ปีตามปัจจยัทางฤดกูาล  
สินค้าคงคลงัสทุธิลดลง 5.9% จากระดบั ณ สิน้ปี 2562 มาอยู่
ที่ 34,696 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมและจดัการ
สินทรัพย์หมนุเวียนที่มีประสิทธิภาพและปริมาณสินค้าคงคลงัที่



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที ่2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563  
 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 4 

 

อยู่ในระดบัต ่า ณ สิน้ไตรมาส 2/2563 ซึ่งคาดว่าจะปรับขึน้ใน
ไตรมาสต่อไป    
ลูกหนีก้ารค้าและเงินค้างรับอื่นอยู่ที่ 13,904 ล้านบาท จาก
ระดับ ณ สิน้ปี 2562 ที่ 14,869 ล้านบาทแม้ว่ายอดขายจะ
ปรับตัวขึน้ก็ตาม อันเป็นผลมาจากการจัดเก็บเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม ณ สิน้ไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 83,113 
ล้านบาท ซึ่งปรับเพิ่มขึน้เพียง 0.9% จาก ณ สิน้ปี 2562 ที่ 
82,362 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมการลงทุนปรกติในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2563 
หนีสิ้นหมุนเวียนรวมปรับลดลง 7.8% จาก ณ สิน้ปี 2562 มา
อยู่ที่ 33,032 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 2/2563 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการจ่ายหนีสิ้นระยะสัน้คืนเนื่องจากสินค้าคงคลงั
ปรับลดลง  
เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2562 หนีสิ้นรวมลดลง 4.7% หรือคิด
เป็นจ านวน 4,268 ล้านบาท มาอยู่ที่ 85,846 ล้านบาท ณ สิน้
ไตรมาส 2/2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายหนีสิ้นคืน
และทรัพย์สินหมนุเวียนที่ลดลง 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดไม่รวมหุ้นกู้ลกัษณะคล้ายทุนและส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึน้ 3.6% (1,541 ล้านบาท) 
จาก ณ สิน้ปี 2562 มาอยู่ที่ 44,015 ล้านบาท อันเป็นผลจาก
การท่ีบริษัทฯ รายงานผลก าไรในคร่ึงแรกของปี 2563  
บทวิเคราะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 เงินสดรับจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานอยู่ที่ 8,456 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เป็นบวกนัน้มี
สาเหตุหลักจากผลการด าเนินงานที่มีก าไรในระหว่างปี โดย
บริษัทฯ รายงาน EBITDA จ านวน 5,984 ล้านบาทในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2563 ยิ่งไปกว่านัน้การจดัการสินทรัพย์หมนุเวียนทีม่ี
ประสิทธิภาพยังช่วยลดมูลค่าสินค้าคงคลังได้อีก ในขณะที่
ยอดขายปรับเพิ่มขึน้ 4.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มูลค่า
สินค้าคงคลงัได้ลดลงที่ 5.9% จากระดบั ณ สิน้ปี 2562 ส่งผล
ให้จ านวนวันของเงินทุนหมุนเวียนในไตรมาส 2/2563 อยู่ที่
ระดบั 105 วนั ซึ่งลดลงจาก 109 วนัในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนหน้า  
เงินสดสุทธิท่ีใช้ในกิจกรรมการลงทุนอยู่ท่่ี 1,861 ล้านบาท ซึ่ง
สอดคล้องกับการลดงบเงินลงทุนลงมาอยู่ที่ 3,700 ล้านบาท 
(จากเดิมที่ตัง้ไว้ที่ 4,900 ล้านบาทในช่วงต้นปี) บริษัทมุ่งเน้น
การลงทุนเฉพาะที่เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตเป็น
หลกัในสถานการณ์เช่นปัจจบุนั  
บริษัทฯ บันทึกเงินสดจ่ายสุทธิส าหรับกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ านวน 6,039 ล้านบาทในคร่ึงแรกของปี 2563 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการช าระคืนหนี ้การจ่ายดอกเบีย้จ่ายอนัเก่ียวเนื่อง
กับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทุน และรายได้ดอกเบีย้รับท่ี
ลดลงจากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  

จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่า มีเงินสด
เพิ่มขึน้เท่ากับ 633 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 5,322 ล้านบาท 
(รวมผลกระทบจากการใช้เงินกู้ระยะสัน้ Overdraft) 

อัตราส่วนทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง: 

 

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 2/2563 จ านวนวนัลกูหนีก้ารค้าสทุธิอยู่ที่ 34 วนัทรง
ตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยบริษัทฯ สามารถรักษา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนีจ้ากลูกค้าในช่วงภาวะการ
ระบาดของโรค COVID-19 ระหว่างไตรมาส 2/2563 
จ านวนวนัสินค้าคงคลงัสทุธิ ณ ไตรมาส 2/2563 ปรับตวัลดลง
มาอยู่ที่ระดับ 120 วัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 124 วัน 
เนื่องจากบริษัทมุ่งรักษาประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคง
คลังได้ทรงตัวจากปีก่อนหน้า และมูลค่าสินค้าคงคลังสุทธิ ณ 
สิน้ไตรมาส 2/2563 นัน้อยู่ในระดบัต ่ากว่าปรกติและคาดว่าจะ
ปรับตวัขึน้ในคร่ึงหลงัของปี  
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิน้ไตรมาส 2/2563 ปรับเพิ่ม
ขึน้มาอยู่ที่ 1.70 เท่า เทียบกับ 1.24 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตมุาการช าระคืนหนีเ้งินกู้ระยะสัน้ 
อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ (ROCE) ในไตรมาส 2/2563  อยู่ที่ 
8.3% ลดลงเล็กน้อยจากระดบั 8.7% ในไตรมาส 2/2562 โดยมี
เหตุผลหลกัมาจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ
ซึง่มีการบนัทึกเป็นส่วนของส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2563 ในขณะ

2Q63 2Q62 1Q63

จ านวนวันลูกหนีก้ารคา้ 34            34            35            

จ านวนวันสนิคา้คงคลัง 120          124          122          

อตัราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.70         1.24         1.58         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 8.3% 8.7% 8.3%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 11.9% 13.4% 11.5%

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยทั์ง้หมด (%) 5.8% 6.1% 5.8%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 0.96         1.38         1.05         

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อEBITDA (x) 4.32         5.27         4.64         

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (x) 5.41         4.54         3.84         

มลูค่าตามบัญช ี(บาทต่อหุน้) 9.22         8.91         9.04         



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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ที่ผลประกอบการทรงตวั (ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีจากการ
ด าเนินงานปรกติเพิ่มขึน้ 1.2% จากปีก่อนหน้า)  
หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิลดลง 3,059 ล้านบาท จาก ณ สิน้
ปี 2562 คิดเป็น 5.1% ซึง่มีเหตผุลหลกัมาจากการช าระหนีต้าม
ปรกติและระดับสินค้าคงคลังที่ลดลงส่งผลให้เงินกู้ ระยะสัน้
ลดลง ส่งผลให้สดัส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของ
ผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 0.96 เท่า เมื่อเทียบกับ 
1.07 เท่า ณ สิน้ปี 2562  
บริษัทยังสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ท าให้บริษัทฯ 
สามารถจ่ายหนีสิ้นคืนได้ระหว่างปีอย่างต่อเนื่อง  
สดัส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรจากการด าเนินงานกอ่น
หกัต้นทุนทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ในไตรมาส 2/2563 ปรับลดลงมาอยู่ที่  
4.32 เท่า จากระดบั 5.27 เท่า ในไตรมาส 2/2562 โดยมีสาเหตุ
มาจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิปรับลดลง 11.9% เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า และ EBITDA ปรับเพิ่มขึน้ 2.4% เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนหน้า 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาส 2/2563 
อยู่ที่ 5.41 เท่า เพิ่มขึน้จาก 4.54 เท่าในไตรมาส 2/2562 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากต้นทุนทางการเงินลดลง 15.0% จากปีก่อน
หน้า  
หนีส้นิเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ าแนกตามสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้ไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย
อยู่ที่ 56,846 ล้านบาท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท 
โดยมีสดัส่วนอยู่ที่ 99% ของหนีท้ัง้หมด โดยมีหนีสิ้นสกลุยโูรอยู่
ที่ 1% ของหนีสิ้นทัง้หมด  
ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รายได้รวม: 
   

 

 

 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  
ยอดขายเติบโตและราคาวตัถุดิบมีเสถียรภาพ  

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

มูลค่า  14,031 14,466 13,268 15,631 16,394 

แบรนด์ 59.3% 57.5% 48.3% 60.2% 57.4% 

รับจ้างผลิต 40.7% 42.5% 51.7% 39.8% 42.6% 

ปริมาณ
ขาย 

78,018 90,353 87,580 99,599 101,136 

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

ในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปเพิ่มขึน้ 16.8% เนื่องจากปริมาณขายที่ปรับเพิ่มขึน้ถึง 
29.6% จากปีก่อนหน้า  
ยอดขายเพิ่มขึน้ทัง้ในธุรกิจแบรนด์ (+13%) และธุรกิจรับจ้าง
ผลิต (+22%) เป็นผลมาจากการที่ผู้ บริโภคปฏิบัติ Social 
Distancing และปรุงอาหารในครัวเรือนมากขึน้ เนื่องจาก
ร้านอาหารปิดตามค าสัง่รัฐ  
ก าไรขัน้ต้นไตรมาส 2/2563 ปรับเพิ่มขึน้ 22% จากปีก่อนหน้า
มาอยู่ที่ 3.8 พนัล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ปรับเพิ่มขึน้และ
อตัราก าไรท่ีปรับสงูขึน้จากการขายสินค้าแบรนด์ซึง่มีอตัราก าไร
สงูกว่ามากขึน้ 
ยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปคร่ึงแรกปี 2563 อยู่ที่ 
32,025 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 16.5% โดยก าไรขัน้ต้นปรับ
เพิ่มขึน้ 21.5% จากปีก่อนหน้า   
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

ยอดขายกระทบจากชัตดาวน์   

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

มูลค่า 13,435 12,768 14,691 10,944 11,554 

แบรนด์ 37.6% 35.6% 36.3% 37.7% 34.4% 

รับจ้างผลิต 62.4% 64.4% 63.7% 62.3% 65.6% 

ปริมาณ
ขาย 

68,504 73,084 74,436 61,179 61,284 

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

ในไตรมาสที่ 2/2563 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้อง ปรับลดลง 14% 
ในขณะท่ีปริมาณการขายลดลง 10.5% จากปีก่อนหน้า  
กลุ่มลูกค้าผู้ ให้บริการอาหารจะได้รับผลกระทบจาก COVID-
19 ซึง่ส่งผลกระทบต่อยอดขายธุรกิจอาหารแช่แข็งของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ได้เห็นยอดขายฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส 2/2563 
จากผู้ประกอบการอาหารทยอยเปิดร้านจากการผ่อนปรนจาก
ภาครัฐ   

บาท
99%

ยูโร
1%

ธันวาคม 2562

บาท
99%

ยูโร
1%

มถุินายน 2563

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

15% 15% 15%

2Q62 1Q63 2Q63

หน่วย: ลา้นบาท 

▪ ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป ▪ ธุรกิจผลิตภณัฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ▪ ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

32,214 31,103 33,051 

     +2.6% YoY, +6.3% QoQ 
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ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น 
และธุรกิจที่เก่ียวข้อง คร่ึงแรกของปี 2563 ปรับลดลง 9.9% มา
อยู่ที่ 22,498 ล้านบาท  
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
ยอดขายเติบโตพร้อมมุ่งเน้นในธุรกิจมูลค่าเพิ่ม 
 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 

มูลค่า 4,747  4,604 4,896 4,528  5,103  

แบรนด์ 13.5% 7.7% 5.9% 7.8% 5.5% 

รับจ้างผลิต 86.5% 92.3% 94.1% 92.2% 94.5% 

ปริมาณขาย 67,508 68,874 74,452 62,852 73,322 

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

ในไตรมาสที่ 2/2563 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และ อื่นๆ ปรับเพิ่มขึน้ 7.5% เนื่องจาก
ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ จากธุรกิจมลูค่าเพิ่มที่เติบโตขึน้  
อัตราก าไรปรับเพิ่มขึน้เป็น 26% ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากราคา
วตัถดุิบทนู่าที่มีเสถียรภาพในช่วงที่ผ่านมา  
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  
 

 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจแบรนด์
เติบโตมากกว่าธุรกิจรับจ้างผลิต โดยมีสัดส่วนการขายสินค้า
แบรนด์อยู่ที่ 43% และธุรกิจรับจ้างผลิตมีสัดส่วน 57% ของ
ยอดขาย 
ส าหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในคร่ึงแรกของปี 2563 ปรับ
เพิ่มขึน้ 4.5% เนื่องจากธุรกิจแบรนด์ในตลาดอเมริกาและทวีป
ยโุรปปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า  

สินค้ารับจ้างผลิตยงัคงเติบโตในอตัรา 3.9% จากปีก่อน แม้ว่า
ยอดขายกลุ่มลกูค้าผู้ให้บริการอาหารจะลดลงก็ตาม  
ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภูมิภาค: 

 หน่วย: ลา้นบาท 2559 2560 2561 2562 1H63 

ยอดขายรวม 134,375 134,937 133,285 126,275 64,154 

อเมริกา 39.4% 38.8% 37.7% 39.6% 40.9% 

ยุโรป 32.5% 30.8% 30.4% 27.9% 29.4% 

ญี่ปุ่ น 6.4% 6.3% 5.7% 5.8% 5.2% 

ไทย 8.3% 9.2% 10.5% 11.5% 10.4% 

ประเทศอื่นๆ 13.4% 14.9% 15.7% 15.2% 11.9% 

หมายเหต:ุ ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอ่ืนๆ  

ในค ร่ึ งแรกของ ปี  2563  สัด ส่ วนยอดขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ปรับเพิ่มขึน้  
ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปรายงานยอดขายเพิ่มขึน้ 8% และ 
5% ตามล าดบัเนื่องจากยอดขายผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป
ปรับตวัสงูขึน้  
ยอดขายในประเทศไทยปรับลดลงเป็น 10% ของยอดขายรวม
เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวชะลอตวัลง  
ปัจจัยหลกัที่กระทบการด าเนินงาน:  
ราคาวัตถุดบิหลักไตรมาส 2/2563 
ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2563 ราคาปลาทูน่าอยู่ที่ 1,550 เหรียญ
สหรัฐต่อตนั ขณะที่ในไตรมาสที่ 2/2563  ราคาปลาทูน่าเฉล่ีย
อยู่ที่ 1,267 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยเพิ่มขึน้ 4.1% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสที่ 2/2562 แต่ลดลง 12.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
1/2563  

59% 58% 59% 59%
57%

41% 42% 41% 41%

43%

2016 2017 2018 2019 1H63

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

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

64,154

หน่วย: ล้านบาท 
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ราคาวัตถุดบิกุ้งขาว  
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2563 ราคากุ้งขาวอยู่ที่ 158 บาทต่อกิโลกรัม 
ส าหรับในไตรมาสที่ 2/2563 ราคากุ้งขาวเฉล่ียอยู่ที่ 146 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยเพิ่มขึน้ 4.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2562 
แต่ปรับลดลง 2.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2563 

ราคาวัตถุดบิปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)  

 

ในเดือนกรกฎาคม 2563 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 56 NOK ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับในไตรมาสที่ 2/2563  ราคาปลาแซลมอนเฉล่ีย
อยู่ที่ 61 NOK ต่อกิโลกรัม โดยปรับลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2/2562 และ 13.3% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2563 

อัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2563 อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 31.41 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2563  
บาทเฉล่ียอยู่ที่ 31.95 อ่อนค่าลง 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
2/2562 และ 1.1% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2563 

 

เงนิสกุลยูโรต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2563 อตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุยูโรต่อสกลุ
เงินบาท อยู่ที่  35.92 ส าหรับในไตรมาสที่  2/2563 อัตรา
แลกเปล่ียนเงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาทเฉล่ีย อยู่ที่  35.15 โดย
แข็งค่าขึน้ 0.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2562 แต่อ่อนค่าลง 
0.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2563 

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2563 อัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลปอนด์
สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 39.73 ส าหรับในไตรมาสที่ 
2/2563  อัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงิน
บาทเฉล่ีย อยู่ที่ 39.64 โดยแข็งค่าขึน้ 2.4% เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 2/2562 และ 0.5% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2563 
พัฒนาการหลักของบริษัทฯ 

ผลกระทบจาก  COVID-19: ธุ รกิ จหลักบ ริษัท ไ ด้ รับ
ผลกระทบเชิงบวกในคร่ึงแรกของปี 2563 

• ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปปรับเพิ่มขึ น้ในทุก
ภูมิภาคในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 โดยมีความต้องการ
บริโภคอาหารกระป๋องเพิ่มขึน้ระหว่างการเกิด COVID-19 

• ธุรกิจอาหารแช่แข็งได้รับผลกระทบจากการชตัดาวน์ และ
ได้เร่ิมเปิดให้บริการมากขึน้ในช่วงปลายไตรมาส 2/2563 
ซึง่คาดว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในไตรมาส
ต่อไป  

• บริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยัต่อห่วงโซ่อุปทานและ
การด าเนินงานของโรงงานผลิต 

 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที ่2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563  
 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 8 

 

การลงทุน  

Red Lobster เปิดให้บริการทุกสาขาแล้ว พร้อมเสริฟ
อาหารทะเลสดอร่อยให้ผู้บริโภคทั่วอเมริกา  

• ร้านอาหาร Red Lobster ทุกสาขาเปิดให้บริการส าหรับ
การสั่งกลับบ้าน และ Take Away โดยยอดขายนอกร้าน
เหล่านีไ้ด้เติบโตขึน้ถึง 3 เท่าในช่วง COVID-19 

• ร้านอาหาร Red Lobster มากกว่า 600 สาขา (มากกว่า 
80%) พร้อมให้บริการนั่งทานในร้าน โดยมีมาตรการ
ป้องกนัสขุอนามยั โดยมีการใช้เทคโนโลยีการจ่ายเงินแบบ
ไร้สัมผัส และเมนูแบบ QR Code เป็นต้น เพื่อความ
ปลอดภยัและความสบายใจของผู้ใช้บริการ 

• บางสาขาได้เร่ิมให้บริการนั่งทานอาหารนอกร้านเป็นการ
ทดลอง ในขณะที่สาขาที่เปิดให้บริการนั่งทานในร้าน
ส่วนมากสามารถรับแขกได้ 50-75% ของปริมาณที่นั่ง
สงูสดุ  

• ตัง้แต่เกิดเหตุการณ์ COVID-19 Red Lobster ได้ริเร่ิมกล
ยุทธ์ใหม่ๆ เช่นการสร้างเมนูและกระบวนการท าอาหาร
ใหม่ๆ เพื่อที่จะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และการลดค่าใช้จ่ายการตลาดและการบริหาร 

• Red Lobster ได้เจรจาค่าเช่ากบัเจ้าของที่อย่างต่อเนื่อง  
• Red Lobster ก าลงัเดินหน้าเจรจาเร่ือง Refinance หนีสิ้น

ของบริษัท  
• เตรียมตัวและมาตรการเพื่อตอบรับในกรณีที่มี Second 

Wave และยงัคงให้ความส าคญักบัการรักษาสภาพคล่อง  
ไทยยูเน่ียนเดินหน้าเติบโตในตลาดรัสเซีย  

• บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้ นใน TUMD Luxembourg 

Sarl (TUMD) ในเดือนกรกฎาคม 2563 จาก 45% เป็น 
90%  

• บริษัทฯ ดังกล่าวมีการด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายอาหาร
ทะเล และยงัเป็นเจ้าของแบรนด์ปลาทนู่ากระป๋องอนัดบั 1 
ในประเทศรัสเซีย  

การด าเนินงาน 

QFresh รีแบรนด์ใหม่ ช่องทางขายออนไลน์เติบโตสูง  

• ในช่วง COVID-19 ช่องทางขายออนไลน์นัน้เป็นช่องทาง
กระจายสินค้าที่มีบทบาทมากขึน้  

• จากการร่วมมือกับ บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด QFresh ได้ท า
การรีแบรนด์เพื่อท าให้ภาพลกัษณ์ของสินค้าสดใหม่ตรงใจ
กลุ่มผู้บริโภคสมยัใหม่มากขึน้  

ปิดโรงงานแปรรูปปูในปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

• บริษัทฯ ได้ตดัสินใจปิด โรงงานปากพนงัห้องเย็น ผู้ผลิตปู
พ า ส เ จ อ ไ ร ส์  ตั ้ง อ ยู่ ที่ อ า เ ภ อป า กพนั ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงงานในเครือบริษัท แพ็คฟู้ด ใน
วนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป  

• สาเหตุหลักเนื่องจากการขาดแคลนวตัถุดิบ ซึ่งโรงงานได้
พยายามแก้ไขปัญหาโดยการน าเข้าวัตถุดิบมาเป็นเวลา
หลายปี  ประกอบกบัสถานการณ์โควิด-19 

• โรงงานปากพนังห้องเย็นมียอดขายนับเป็นสัดส่วนน้อย
กว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทัง้หมดของบริษัทฯ ดงันัน้
จึงไม่คิดว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท
อย่างมีนยัส าคญั  

นวัตกรรม: 

ไทยยูเน่ียน เดินหน้ากลยุทธ์นวัตกรรมอาหาร SPACE-F  

• สเปซ-เอฟ เปิดตัวพันธมิตรใหม่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากัด (มหาชน) เป็น Corporate Partner นอกจากนี ้ยัง
ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เบทาโกร จ ากัด และบริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด ร่วมเสริมทพัสนบัสนุน
โครงการสเปซ-เอฟ รุ่นท่ี 2   

• สเปซ-เอฟ รุ่นที่ 2 เปิดรับผู้ สมัครโครงการจนถึงวันที่ 1 
สิงหาคม 2563 

• โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยี
อาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย หรือ “สเปซ-
เอฟ” เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจ
เทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่ง
ร่วมก่อตัง้โดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลยัมหิดล 

ความย่ังยืน 

ไทยยูเน่ียน เผยแพร่รายงานเพื่อความย่ังยืนฉบับที่ 7 

• รายงานฉบับนีจ้ะให้ข้อมูลการด าเนินงานของบริษัท
เทียบกับตัวชีว้ัดหลักและเป้หมายที่ตัง้ไว้ในกลยุทธ์
เพื่อความย่ังยืนทั่วโลกของบริษัท SeaChange® 

• รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจ าปี 2562 นีจ้ัดท าขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานความยัง่ยืนของ Global Reporting 
Initiatives (GRI) แบบทางเลือกหลัก (Core option) และ
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับกลุ่มธุรกิจ
อาหาร (Food Processing Sector Supplement: FPSS) 

• รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจ าปี 2562 สามารถดาวน์
โหลดได้ที่น่ี:  
www.thaiunion.com/en/sustainability/report 

เงนิปันผล 

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในชว่ง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 ตามมติการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 11 สิงหาคม 2563 มลูค่า 0.32 
บาทต่อหุ้น จากการด าเนินงานในคร่ึงปีแรกของปี 2563 โดย
ก าหนดวนั XD คือวนัที่ 26 สิงหาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงิน
วนัท่ี 8 กนัยายน 2563

http://www.thaiunion.com/en/sustainability/report
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งบก าไรขาดทุน  

 

งบก าไรขาดทุน (แยกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกา) 

 
*อ้างอิงจากการด าเนินงานตามปรกต ิ

2Q63 2Q63

2Q62 1Q63

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย        33,051 100%        32,214 100%        31,103 100% 2.6% 6.3%

ตน้ทนุขาย       (27,024) -81.8%       (26,850) -83.3%       (26,063) -83.8% 0.6% 3.7%

ก าไรข ัน้ตน้          6,027 18.2%          5,364 16.7%          5,040 16.2% 12.4% 19.6%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร         (3,661) -11.1%         (5,652) -17.5%         (3,511) -11.3% -35.2% 4.3%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน             206 0.6%             164 0.5%            (262) -0.8% 25.0% -178.5%

รายไดอ้ืน่             378 1.1%             498 1.5%             418 1.3% -24.1% -9.7%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้            (579) -1.8%             110 0.3%              (18) -0.1% -627.7% 3155.3%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,370 7.2%             484 1.5%          1,668 5.4% 390.1% 42.1%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ            (438) -1.3%            (516) -1.6%            (434) -1.4% -15.0% 0.9%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          1,932 5.8%              (32) -0.1%          1,233 4.0% -6075.3% 56.7%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล            (140) -0.4%             260 0.8%            (149) -0.5% -154.0% -5.6%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ              (14) 0.0%              (29) -0.1%                (6) 0.0% -51.7% 115.9%

ก าไรสทุธิ          1,778 5.4%             199 0.6%          1,078 3.5% 794.0% 64.9%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั          1,716 5.2%             111 0.3%          1,016 3.3% 1439.5% 68.9%

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย               62 0.2%               87 0.3%               62 0.2% -29.5% -0.4%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            0.34            0.02            0.20 1373.1% 74.6%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ          31.95          31.59          31.29 1.1% 2.1%

(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q63
% ตอ่

ยอดขาย

งบการเงนิรวม

% ยอดขาย2Q62
% ตอ่

ยอดขาย
1Q63

2Q63 2Q63

2Q62 1Q63

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย        33,051 100%        32,214 100%        31,103 100% 2.6% 6.3%

ตน้ทนุขาย       (27,024) -81.8%       (26,850) -83.3%       (26,063) -83.8% 0.6% 3.7%

ก าไรข ัน้ตน้          6,027 18.2%          5,364 16.7%          5,040 16.2% 12.4% 19.6%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร         (3,661) -11.1%         (3,794) -11.8%         (3,511) -11.3% -3.5% 4.3%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน             206 0.6%             164 0.5%            (262) -0.8% 25.0% -178.5%

รายไดอ้ืน่             378 1.1%             498 1.5%             418 1.3% -24.1% -9.7%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้            (579) -1.8%             110 0.3%              (18) -0.1% -627.7% 3155.3%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,370 7.2%          2,341 7.3%          1,668 5.4% 1.2% 42.1%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ            (438) -1.3%            (516) -1.6%            (434) -1.4% -15.0% 0.9%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          1,932 5.8%          1,825 5.7%          1,233 4.0% 5.8% 56.7%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล            (140) -0.4%            (196) -0.6%            (149) -0.5% -28.5% -5.6%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ              (14) 0.0%              (29) -0.1%                (6) 0.0% -51.7% 115.9%

ก าไรสทุธิ          1,778 5.4%          1,601 5.0%          1,078 3.5% 11.1% 64.9%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั          1,716 5.2%          1,513 4.7%          1,016 3.3% 13.4% 68.9%

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย               62 0.2%               87 0.3%               62 0.2% -29.5% -0.4%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            0.34            0.32            0.20 8.5% 74.6%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ          31.95          31.59          31.29 1.1% 2.1%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q63
% ตอ่

ยอดขาย
2Q62*

% ตอ่

ยอดขาย
1Q63 % ยอดขาย
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งบแสดงสถานะการเงิน 

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

งบกระแสเงินสด   

 

*ข้อมลูตวัเลขตามงบการเงินท่ีประกาศในเดือนสิงหาคม 2563 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*           5,322 3.8%           4,689 3.3% 13.5%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ         13,904 10.0%         14,869 10.5% -6.5%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ         34,696 24.9%         36,873 26.0% -5.9%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่           2,288 1.6%           3,115 2.2% -26.5%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน         56,211 40.3%         59,547 42.0% -5.6%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ         27,863 20.0%         27,500 19.4% 1.3%

เงนิลงทนุ         22,309 16.0%         22,031 15.5% 1.3%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่         28,417 20.4%         27,899 19.7% 1.9%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่           4,524 3.2%           4,932 3.5% -8.3%

รวมสนิทรพัย ์          139,323 100%       141,909 100% -1.8%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ         11,721 8.4%         11,277 7.9% 3.9%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่         18,072 13.0%         19,323 13.6% -6.5%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ           2,085 1.5%           4,003 2.8% -47.9%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่           1,155 0.8%           1,205 0.8% -4.1%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน         33,032 23.7%         35,808 25.2% -7.8%

เงนิกูย้มืระยะยาว         43,040 30.9%         44,625 31.4% -3.6%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่           9,773 7.0%           9,681 6.8% 0.9%

รวมหนีส้นิ         85,846 61.6%         90,114 63.5% -4.7%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ           3,513 2.5%           3,372 2.4% 4.2%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้          44,015 31.6%         42,474 29.9% 3.6%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       139,323 100%       141,909 100% -1.8%

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q63

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2562

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1H63 1H62 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้                   3,145                   1,349                   1,796 

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน                   1,946                   1,803                      143 

ปรับปรุงรายการอืน่                   1,058                      970                        88 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน                   2,568                      484                   2,084 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   8,717                   4,606                   4,111 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   8,456                   4,654                   3,802 

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน                 (1,861)                 (2,307)                      446 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ                 (6,039)                 (3,004)                 (3,035)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ                      556                     (657)                   1,213 

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

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด                       (39)                       (59)                        20 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด                   5,000                      594                   4,406 

งบจา่ยลงทุน                   2,169                   2,029                      140 

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ                   6,687                   2,437                   4,250 

งบรวม


