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ไตรมาส 3/2563: ก าไรสุทธิสูงถึง 2 พันล้านเป็นครัง้แรกใน
ประวัติการณ์ ยอดขายเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ อาหารทะเลแช่
แข็งพลิกฟ้ืนกลับมา  
รายได้รวม  
ในไตรมาสท่ี 3/2563 บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั มหาชน (บริษัท
ฯ) รายงานยอดขายเพิ่มขึน้ 9.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2562 
มาอยู่ท่ี 34,784 ล้านบาทโดยมาจากทุกธุรกิจหลกัเติบโต ในขณะท่ี
กลุ่มสินค้าธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปยังรายงานยอดขายท่ีเติบโต
อย่างต่อเน่ือง ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งได้พลิกฟื้นกลับมารายงาน
ยอดขายเติบโตกว่า 4.7% จากปีก่อนหน้าเน่ืองจากธุรกิจร้านอาหาร
ได้กลบัมาเปิดร้าน ค่าเงินบาทอ่อนตวัเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น 
ส่งผลให้ยอดขาย 9 เดือนแรกของปี 2563 ปรับเพิ่มขึน้ 5.9% มาอยู่
ท่ี 98,938 ล้านบาท 
ก าไรขัน้ต้น 
เน่ืองจากยอดขายสินค้าแบรนด์ท่ีมีอัตราก าไรสูงปรับเพิ่มขึน้ และ
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นใน
ไตรมาสที่ 3/2563 อยู่ท่ี 18.2% เพิ่มขึน้ 2.25% จากปีก่อนหน้า ดงันัน้
บริษัทรายงานตวัเลขก าไรขัน้ต้นไตรมาส 3/2563 ท่ี 6,327 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 24.6% จากปีก่อนหน้า ก าไรขัน้ต้น 9 เดือนแรกของปี 2563 
เพิ่มขึน้ 17.4% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
บริษัทรายงานก าไรจากการด าเนินงาน 1,998 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
31.8% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรขัน้ต้นท่ีปรับสูงขึน้ 
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายลดลงมาอยู่ท่ี 12.4% เมื่อเทียบกับ 
11.2% ในไตรมาส 3/2562 ค่าใช้จ่ายการบริหารท่ีปรับสงูขึน้นัน้ส่วน
หน่ึงเกิดจากการตัง้ส ารองการเสื่อมมลูค่าของเงินลงทุนในบริษัทใน
เครือ TU Canada อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้ท่ีเกิดขึน้ ก าไร
จากการด าเนินงาน 9 เดือนแรกของปีอยู่ท่ี 5,883 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
43.3% จากปีก่อนหน้า  
ก าไรสุทธ ิ
ก าไรสุทธิไตรมาส 3/2563 อยู่ ท่ี  2,056 ล้านบาท สูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ เพิ่มขึน้ 50% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจ
หลักแข็งแกร่ง ก าไรสุทธิ 9 เดือนแรกของปีอยู่ท่ี  4,789 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 74% จากปีก่อนหน้า และหากแยกค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ในไตรมาส 2/2562 ออก ก าไรสทุธิ 9 เดือนยงัคงปรับตวัเพิ่มขึน้ 15% 
จากปีก่อน 
กระแสเงินสดและอัตราหนีส้ินต่อทุน  
เน่ืองจากอัตราก าไรท่ีดีขึน้ การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัด
การเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทบนัทึกกระแสเงินสดอิสระช่วง
9 เดือนแรกของปี 2563 ได้มากถึง 9,198 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท
สามารถช าระหนีค้ืนได้มากถึง 2.5 พนัล้านบาทในปีนี ้ โดยอตัราส่วน
หนีส้ินสทุธิต่อทนุอยู่ท่ีระดบั 0.97 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

ราคาหุ้น (3/11/2563)                 14.90 บาท 
ราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ     16.00 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                     11.90 บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:       0.25 บาท 
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด         71.1 พนั ลบ. 
มลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนั (YTD)      347.6 ลบ. 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(30/09/2563) 
ครอบครัวจนัศิริ                       19.28% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั                      14.48% 
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* 

 
*มีการปรับปรุงตวัเลขตามงบการเงินที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2563 

หน่วย: ลา้นบาท 3Q63 3Q62 2Q63

ยอดขาย 34,784     31,838     33,051     

ก าไรขัน้ตน้ 6,327       5,077       6,027       

EBITDA 3,883       3,182       3,350       

ก าไรสุทธิ 2,056       1,374       1,716       

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.42         0.29         0.34         

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (%) 18.2% 15.9% 18.2%

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(%) 5.9% 4.3% 5.2%

สดัสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 0.97         1.43         0.96         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 9.2% 8.8% 8.3%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (x) 4.17         5.38         4.32         
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บทวิเคราะห์งบการเงนิ  

 
ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) รายงานยอดขาย 34,784 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.3% 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 3/2562 โดยหลกัเป็นผลมาจากปริมาณ
ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่ปรับตวัเพิ่มขึน้กว่า 12.4% 
จากปีก่อนหน้าเนื่องจากผู้บริโภคท าอาหารในครัวเรือนมากขึน้ 
ยอดขายกลุ่มสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งได้ปรับเพิ่มขึน้เป็นบวก
จากการที่ร้านอาหารเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 3/2563 
ส่งผลให้ยอดขายธุรกิจดงักล่าวเติบโต 4.7% จากปีก่อนหน้า  
เนื่องจากยอดขายสินค้าที่มีอัตราก าไรสูงเพิ่มขึน้ และการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทรายงานอตัราก าไร
ขัน้ต้นในระดับสูงที่ 18.2% ใกล้เคียงกับในไตรมาส 2/2563 
และเพิ่มขึน้จากระดับ 15.9% ในปีก่อนหน้า ในขณะที่ธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปและธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งยงัสามารถรักษา
อัตราก าไรที่ดีจากไตรมาส 2/2563 ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง
รายงานอัตราก าไรเพิ่มสูงขึน้เนื่องจากยอดขายปรับเพิ่มขึน้  
โดยก าไรขัน้ต้นไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 6,327 ล้านบาท ปรับ
เพิ่มขึน้ 24.6% จากปีก่อนหน้า 
ในไตรมาส 3/2563 บริษัทรายงานก าไรจากการด าเนินงานที่ 
1,998 ล้านบาท เพิ่มขึน้ถึง 31.8% จากปีก่อนหน้า บริษัท
สามารถรายงานก าไรจากการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งได้แม้ว่าจะ
มีการบันทึกการหักค่าเส่ือมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้
โรงงานของบริษัทในประเทศแคนาดา ก าไรสุทธิไตรมาส 
3/2563 สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 2,056 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50% 
จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการด าเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง และ
ก าไรสทุธิใน 9 เดือนแรกของปี 2563 คิดเป็น 4,789 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 74% จากปีก่อนหน้า 
หากแยกผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในไตรมาส 
2/2562 ออก ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปรกติในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2563 ยังสามารถรายงานการเติบโตได้ถึง 15.1% 
จากปีก่อนหน้า   
จากผลก าไรสุทธิที่ปรับเพิ่มขึน้และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 
บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ท ารายการซือ้หุ้น ใน
ตลาดมลูค่า 1.5 พนัล้านบาท จ่ายหนีค้ืน 2.5 พนัล้านบาท แต่

ยังสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนสุทธิ (Net D/E) 
ได้อยู่ที่ 0.97 เท่า ซึง่ลดลงจากระดบั 1.07 เท่า ณ สิน้ปี 2562 
ยอดขาย 
ยอดขายไตรมาสที่ 3/2563 เพิ่มขึน้ 9.3% จากไตรมาสที่  
3/2562 มาอยู่ที่ 34,784 ล้านบาท ยอดขายที่ปรับตวัเพิ่มขึน้มา
จากยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่เพิ่มขึน้กว่า 12.4% 
จากปีก่อนหน้าเนื่องจากผู้ บริโภคท าอาหารทานเองมากขึน้ 
ในขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็งรายงานยอดขาย
ฟืน้ตวัและเติบโตจากปีก่อนหน้าถึง 4.7% เนื่องจากผู้ ให้บริการ
อาหารกลับมาให้บริการในระหว่างไตรมาส ส่งผลให้มีความ
ต้องการอาหารทะเลแช่แข็งมากขึน้  
ในไตรมาส 3/2563 ค่าเงินบาทอ่อนตวัจากปีก่อนหน้าเมื่อเทยีบ
กับเงินสกุลหลกั (เหรียญสหรัฐแข็งค่า 2.0%, ยูโรแข็งค่า 7.2% 
และปอนด์สเตอร์ลิงแข็งค่า 6.8%) แต่หากแม้แยกผลกระทบ
จากอตัราแลกเปล่ียนออก ยอดขายยงัคงปรับตวัเพิ่มขึน้ 6.4% 
จากปีก่อนหน้า ซึง่เป็นผลมาจากปริมาณการขายที่ปรับเพิ่มขึน้  
ปริมาณการขายยงัคงปรับตวัเพิ่มขึน้ที่ระดับ 5.2% จากปีก่อน
หน้า น าโดยธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรายงานปริมาณขายปรับ
เพิ่มขึน้ 8.7%  
ยอดขาย 9 เดือนแรกปี 2563 เพิ่มขึน้ 5.9% จากปีที่แล้ว 
เช่นเดียวกบัปริมาณขายที่ปรับเพิ่มขึน้ 7.3% ในช่วงเดียวกนั 
ก าไรขัน้ต้น 
บริษัทรายงานอตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3/2563 สงูต่อเนื่อง
จากไตรมาส 2/2563 ท่ีระดับ 18.2% โดยปรับดีขึน้จากระดบั 
15.9% ในช่วงเดียวกนัของปีกอ่นหน้า เนื่องจากการเพิ่มสดัสว่น
ยอดขายสินค้าแบรนด์ในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่มีอัตรา
ก าไรสูง ในขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งได้มีการ
รายงานอัตราก าไรเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน อันเนื่องมาจาก
ยอดขายเติบโตขึน้จากปีก่อนหน้า  
ยิ่งไปกว่านัน้ โรงงานทัว่โลกของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 เนื่องจากมีการบังคับใช้มาตรการทางสาธารณสขุ
อย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตอาหารที่ถูก
สขุลกัษณะให้กบัผู้บริโภคทัว่โลกได้อย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับยอดขายที่ปรับตวัขึน้ส่งผลให้บริษัทรายงานก าไร
ขัน้ต้นไตรมาส 3/2563 ที่ 6,327 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24.6% จาก
ปีก่อนหน้า  
ก าไรขัน้ต้น 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 17,395 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 
17.4% จากปีก่อนหน้าเนื่องจากยอดขายและอตัราก าไรที่ปรับ
ดีขึน้  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไตรมาส 3/2563 เพิ่มขึน้ 
21.6% เนื่องจากบริษัทลงทุนในธุรกิจแบรนด์มากขึน้เนื่องจาก
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมีการเติบโตสงูในปีนี ้และบริษัทยงัได้
บันทึกค่าเส่ือม Goodwill จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานใน

หน่วย: ลา้นบาท 3Q63 3Q62 YoY 2Q63 QoQ

ยอดขาย      34,784      31,838 9.3%      33,051 5.2%

ตน้ทนุขาย     (28,457)     (26,762) 6.3%     (27,024) 5.3%

ก าไรข ัน้ตน้        6,327        5,077 24.6%        6,027 5.0%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       (4,329)       (3,561) 21.6%       (3,671) 17.9%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น             98             78 25.8%           216 -54.5%

รายไดอ้ืน่           533           473 12.6%           378 41.0%

         (579) -144.5%

       2,370 21.8%

ตน้ทนุการเงนิ          (437)          (508) -14.0%          (438) -0.3%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิได้        2,450        1,759 39.2%        1,932 26.8%

ภาษีเงนิได ้          (308)          (278) 10.6%          (140) 119.4%

ก าไรสทุธิ        2,056        1,374 49.7%        1,716 19.8%

ก าไตอ่หุน้          0.42          0.29 44.2%          0.34 20.6%

อตัราแลกเปลีย่น USD/THB        31.33        30.71 2.0%        31.95 -1.9%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 18.2% 15.9% 18.2%

สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขาย 12.4% 11.2% 11.1%

อตัราก าไรสทุธิ 5.9% 4.3% 5.2%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม

และการรว่มคา้
          258           201 28.4%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้จา่ย        2,887        2,267 27.3%
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ประเทศแคนาดาในช่วงคร่ึงแรกของปีนี ้ดังนัน้ อัตราส่วน
ค่าใช้จ่าย SG&A ต่อยอดขายไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 12.4% 
โดยปรับเพิ่มขึน้จากระดับ 11.2% ในปีก่อนหน้า โดยถ้าหกัค่า
เส่ือมดงักล่าวออก อตัราส่วนดงักล่าวจะอยู่ที่ 11.9% 
แม้ว่าจะมีการตัง้ค่าเส่ือมดงักล่าว ก าไรจากการด าเนินงานไตร
มาส 3/2563 ยงัสงูถึง 1,998 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 31.8% จาก
ปีก่อนหน้าจากธุรกิจหลักเติบโตแข็งแกร่ง ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 5,883 ล้านบาท ปรับตวั
ขึน้ 43% จากปีก่อนหน้า  
ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากการจดัการอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ 
รายงานผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนไตรมาส 3/2563 มูลค่า 
98 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้จาก 78 ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า  
แม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกลุหลกัในช่วง 
9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทยังสามารถบันทึกผลก าไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนได้ที่ 52 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2563 เมื่อเทียบกับผลก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนใน 9 เดือนปี
แรกของปี 2562 มลูค่า 323 ล้านบาท 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 
258 ล้านบาท เทียบกับส่วนแบ่งก าไรมูลค่า 201 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 3/2562 ซึ่งเกิดจาก Red Lobster รายงานผลขาดทุน
ลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากบริษัทในเครือได้มีการลด
ต้นทุน มุ่งขายแบบทานนอกร้าน และมีการเปิดให้บริโภคใน
ร้านในระหว่างไตรมาส ส่งผลให้ผลการด าเนินงานขาดทุน
ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า  
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วม 9 เดือนแรกปี 2563 
อยู่ที่ 339 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากเหตุผลข้างต้น เมื่อเทียบกับ
ส่วนแบ่งก าไรท่ี 658 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2562  
รายได้อื่น  
รายได้อื่นในไตรมาสที่ 3/2563 มีมลูค่า 533 ล้านบาท โดยปรับ
ขึน้จาก 473 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562  
รายได้อื่นใน 9 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 1,329 ล้านบาท 
ลดลงจาก 1,468 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยการ
ลดลงนัน้ส่วนมากเกิดจากก าไรจากการขายสินทรัพย์มูลค่า 
100 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562  
ต้นทุนทางการเงนิ 
ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 3/2563 ลดลง 14.0% มาอยู่ที่ 
437 ล้านบาท (จาก 508 ล้านบาทในไตรมาส 3/2562) โดยการ
ลดลงนัน้เกิดจากการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุใน
ไตรมาส 4/2562 และต้นทนุทางการเงิน 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่
ที่ 1,310 ล้านบาทลดลง 15.6%  
 

ภาษีเงนิได้ 
ตามหน้างบการเงิน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ 
3/2563 อยู่ที่ 308 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 278 ล้านบาทในไตร
มาส 3/2562 โดยบริษัทจ่ายภาษีมากขึน้สอดคล้องกบัผลก าไร
ที่ปรับดีขึน้ของบริษัท  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 597 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9 เดือนแรกปี 2562 จากการ
ด าเนินงานปรกติที่ 502 ล้านบาท ซึง่ค่าใช้จ่ายภาษีที่เพิ่มขึน้นัน้
เ ก่ียวข้องกับผลประกอบการธุรกิจที่ปรับดีขึ น้ ส่งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายภาษีมากขึน้  
ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 2,056 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 49.7% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 3/2562 เนื่องจากผล
ประกอบการธุรกิจหลกัและบริษัทในเครือที่ดีขึน้ โดยอตัราก าไร
สุทธิไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 5.9% เพิ่มขึน้จาก 4.3% ในปีก่อน
หน้า  
ก าไรสุทธิ 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่  4,789 ล้านบาท ปรับ
เพิ่มขึน้ 73.6% จากปีก่อนหน้า  
บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงนิ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ 
อยู่ที่ 144,789 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.0% จาก 141,909 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2562 เป็นผลหลักมาจากเงินสดและสินค้าคงคลังที่
เพิ่มขึน้เนื่องจากราคาวตัถดุิบที่ปรับสงูขึน้  
สินค้าคงคลงัสทุธิเพิ่มขึน้ 2.4% จากระดบั ณ สิน้ปี 2562 มาอยู่
ที่ 37,758 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 โดยหลกัเป็นผลมา
จากราคาปลาทนู่า Skipjack ปรับเพิ่มขึน้ 58% เมื่อเทียบกบั ณ 
สิน้ปี 2562 มาอยู่ที่ระดบั 1,500 เหรียญต่อตนั  
ลูกหนีก้ารค้าและเงินค้างรับอื่นอยู่ที่ 14,344 ล้านบาท จาก
ระดับ ณ สิน้ปี 2562 ที่ 14,869 ล้านบาทแม้ว่ายอดขายจะ
ปรับตัวขึน้ก็ตาม อันเป็นผลมาจากการจัดเก็บเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 85,254 
ล้านบาท ซึ่งปรับเพิ่มขึน้ 3.5% จาก ณ สิน้ปี 2562 ที่ 82,362 
ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมการลงทนุปรกติในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2563 
หนีสิ้นหมนุเวียนรวมปรับเพิ่มขึน้ 19.0% จาก ณ สิน้ปี 2562 มา
อยู่ที่ 42,619 ล้านบาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากยอดหนีจ้ะมีการช าระภายใน 1 ปีปรับเพิ่มขึน้  
เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2562 หนีสิ้นรวมทรงตัว ณ ระดับ 
90,639 ล้านบาท (โดยเพิ่มขึน้เพียง 0.6% จาก 90,114 ล้าน
บาท ณ สิน้ปี 2562) เนื่องจากการจ่ายหนีสิ้นคืนอย่างต่อเนื่อง  
ส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดไม่รวมหุ้นกู้ลกัษณะคล้ายทุนและส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึน้ 5.3% (2,242 ล้านบาท) 
จาก ณ สิน้ปี 2562 มาอยู่ที่ 44,716 ล้านบาท อันเป็นผลจาก
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การท่ีบริษัทฯ รายงานผลก าไรอย่างต่อเนื่องในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2563  
บทวิเคราะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เงินสดรับจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานอยู่ที่ 11,512 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เป็นบวกนัน้มี
สาเหตุหลักจากผลการด าเนินงานที่มีก าไรในระหว่างปี โดย
บริษัทฯ รายงาน EBITDA จ านวน 9,866 ล้านบาทในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2563 แม้ว่าสินทรัพย์หมนุเวียนจะเพิ่มขึน้ตาม
ราคาวัตถุดิบและยอดขายที่ป รับเพิ่มขึ น้  วันของเงินทุน
หมุนเวียนในไตรมาส 3/2563 ยังอยู่ที่ระดับ 105 วัน ซึ่งลดลง
จาก 111 วนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
เงินสดสุทธิท่ีใช้ในกิจกรรมการลงทุนอยู่ท่่ี 2,858 ล้านบาท ซึ่ง
สอดคล้องกับการลดงบเงินลงทุนลงมาอยู่ที่ 3,700 ล้านบาท 
(จากเดิมที่ตัง้ไว้ที่ 4,900 ล้านบาทในช่วงต้นปี) บริษัทมุ่งเน้น
การลงทุนเฉพาะที่เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตเป็น
หลกัในสถานการณ์เช่นปัจจบุนั  
บริษัทฯ บันทึกเงินสดจ่ายสุทธิส าหรับกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ านวน 7,732 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการช าระคืนหนี  ้การจ่ายดอกเบีย้จ่ายอัน
เก่ียวเนื่องกบัหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทุน และรายได้รับ
ที่ลดลงจากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  
จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่า มีเงินสด
เพิ่มขึน้เท่ากับ 1,173 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 5,862 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 3/2563 จ านวนวันลูกหนีก้ารค้าสุทธิอยู่ที่ 33 วัน 
ทรงตวัจากช่วงเดียวกนัของปีที่แล้ว โดยบริษัทฯ สามารถรักษา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนีจ้ากลูกค้าในช่วงภาวะการ
ระบาดของโรค COVID-19  
จ านวนวันสินค้าคงคลังสุทธิ ณ ไตรมาส 3/2563 ปรับเพิ่มขึน้
เล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 123 วัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 
120 วนั เนื่องจากมลูค่าสินค้าคงคลงัเพิ่มขึน้จากราคาวตัถุดิบ
ปลาทนู่าที่ปรับเพิ่มขึน้  
อตัราส่วนเงินทุนหมนุเวียน ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ระดบั 
1.40 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกบั 1.70 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นระยะยาวที่มีก าหนด
ช าระใน 1 ปีที่มีจ านวนเพิ่มขึน้  
อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ (ROCE) ในไตรมาส 3/2563  อยู่ที่ 
9.2% เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากระดบั 8.3% ในไตรมาส 3/2562 โดย
มีเหตุผลหลักมาจากผลประกอบการที่ปรับตวัดีขึน้ (ก าไรสทุธิ
ก่อนดอกเบีย้และภาษีปรับเพิ่มขึน้ 27.3% จากปีก่อนหน้า) 
แม้ว่าจะมีการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทุนซึ่งมีการ
บนัทึกเป็นส่วนของส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2563  
หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิลดลง 1,351 ล้านบาท จาก ณ สิน้
ปี 2562 คิดเป็น 2.3% ซึง่มีเหตผุลหลกัมาจากการช าระหนีต้าม
ปรกติ ส่งผลให้สดัส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของ
ผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 0.97 เท่า เมื่อเทียบกับ 
1.07 เท่า ณ สิน้ปี 2562  
บริษัทยังสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ท าให้บริษัทฯ 
สามารถจ่ายหนีสิ้นคืนได้ระหว่างปีอย่างต่อเนื่อง  
สดัส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรจากการด าเนินงานกอ่น
หกัต้นทุนทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ในไตรมาส 3/2563 ปรับลดลงมาอยู่ที่  
4.17 เท่า จากระดบั 5.38 เท่า ในไตรมาส 3/2562 โดยมีสาเหตุ
มาจากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิปรับลดลง 10.2% เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า และ EBITDA ปรับเพิ่มขึน้ 22.0% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาส 3/2563 
อยู่ที่ 6.61 เท่า เพิ่มขึน้จาก 4.46 เท่าในไตรมาส 3/2562 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ (ก าไรก่อนดอกเบีย้
และภาษีปรับเพิ่มขึน้ 27.3% และต้นทุนทางการเงินลดลง 
14.0% จากปีก่อนหน้า  
 

 

3Q63 3Q62 2Q63

จ านวนวันลูกหนีก้ารคา้ 33            35            34            

จ านวนวันสนิคา้คงคลัง 123          127          120          

อตัราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.40         1.23         1.70         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 9.2% 8.8% 8.3%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 13.5% 12.8% 11.9%

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยทั์ง้หมด (%) 6.1% 6.0% 5.8%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 0.97         1.43         0.96         

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อEBITDA (x) 4.17         5.38         4.32         

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (x) 6.61         4.46         5.41         

มลูค่าตามบัญช ี(บาทต่อหุน้) 9.37         8.76         9.22         
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หนีส้นิเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ าแนกตามสกุลเงนิ 

  

ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย
อยู่ที่ 58,554 ล้านบาท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท 
โดยมีสดัส่วนอยู่ที่ 99% ของหนีท้ัง้หมด โดยมีหนีสิ้นสกลุยโูรอยู่
ที่ 1% ของหนีสิ้นทัง้หมด  
ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รายได้รวม: 
   

 

 

 

 
 
 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  
ยังเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง  

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

มูลค่า  14,466 13,268 15,631 16,394 16,259 

แบรนด์ 57.5% 48.3% 60.2% 57.4% 57.8% 

รับจ้างผลิต 42.5% 51.7% 39.8% 42.6% 42.2% 

ปริมาณ
ขาย 

90,353 87,580 99,599 101,136 98,176 

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

ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูปเพิ่มขึน้ 12.4% เนื่องจากปริมาณขายที่ปรับเพิ่มขึน้ 
8.7% จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา 
ยอดขายเพิ่มขึน้ทัง้ในธุรกิจแบรนด์ (+13.1%) และธุรกิจรับจ้าง
ผลิต (+11.5%) เป็นผลมาจากการที่ผู้ บริโภคปรุงอาหารใน
ครัวเรือนเองมากขึน้  

ก าไรขัน้ต้นไตรมาส 3/2563 ปรับเพิ่มขึน้ 34% จากปีก่อนหน้า
มาอยู่ที่ 3,488 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ปรับเพิ่มขึน้และ
อตัราก าไรท่ีปรับสงูขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
ยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่
ที่ 48,284 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 15.1% โดยก าไรขัน้ต้นปรับ
เพิ่มขึน้ 25.4% จากปีก่อนหน้า   
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: 

ยอดขายกลับมาเติบโต   

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

มูลค่า 12,768 14,691 10,944 11,554 13,370 

แบรนด์ 35.6% 36.3% 37.7% 34.4% 37.2% 

รับจ้างผลิต 64.4% 63.7% 62.3% 65.6% 62.8% 

ปริมาณ
ขาย 

73,084 74,436 61,179 61,284 71,224 

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

เนื่องจากธุรกิจผู้ ให้บริการอาหารได้กลับมาเปิดกิจการในช่วง
ไตรมาส 3/2563 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารทะเล
แช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้อง ปรับเพิ่มขึน้ 4.7% จากปี
ก่อนหน้า  
การที่กลุ่มลูกค้าผู้ ให้บริการอาหารเปิดกิจการส่งผลให้มีความ
ต้องการบริโภคอาหารทะเลแช่แข็งปรับเพิ่มขึน้ 
ก าไรขัน้ต้นกลุ่มธุรกิจนีป้รับเพิ่มขึน้ 2.7% จากปีก่อน และ 74% 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากอตัราก าไรขัน้ต้นฟืน้ตวั
สู่ระดบัปรกติที่ 11% 
ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น 
และธุรกิจที่เก่ียวข้อง 9 เดือนแรกของปี 2563 ปรับลดลง 4.9% 
มาอยู่ที่ 35,868 ล้านบาท  
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ
อื่นๆ3: 
ยอดขายเติบโตพร้อมมุ่งเน้นในธุรกิจมูลค่าเพิ่ม 
 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 

มูลค่า 4,604 4,896 4,528  5,103  5,155 

แบรนด์ 7.7% 5.9% 7.8% 5.5% 6.4% 

รับจ้างผลิต 92.3% 94.1% 92.2% 94.5% 93.6% 

ปริมาณขาย 68,874 74,452 62,852 73,322 75,019 

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

ในไตรมาสที่ 3/2563 ยอดขายของธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมลูค่า และ อื่นๆ ปรับเพิ่มขึน้ 12.0% เนื่องจาก
ปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ จากธุรกิจมลูค่าเพิ่มที่เติบโตขึน้  

บาท
99%

ยูโร
1%

ธันวาคม 2562

บาท
99%

ยูโร
1%

กันยายน 2563

45% 50% 47%
40% 35% 38%

14% 15% 15%

3Q62 2Q63 3Q20

หน่วย: ลา้นบาท 

▪ ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป ▪ ธุรกิจผลิตภณัฑ์ อาหารแชแ่ขง็ 
และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ▪ ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์

ผลติภณัฑม์ลูคา่เพิม่และอื่นๆ 

31,838 33,051 34,784 

     +9.3% YoY, +5.2% QoQ 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที ่3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563  
 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 6 

 

อัตราก าไรปรับเพิ่มขึน้เป็น 26% ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากราคา
วัตถุดิบทูน่าที่มีเสถียรภาพในช่วงที่ผ่านมา และอีกส่วนหนึ่ง
จากการเปิดตวัผลิตภณัฑ์มลูค่าเพิ่มมากขึน้  
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  
 

 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 สดัส่วนรายได้ของธุรกิจแบรนด์
เติบโตมากกว่าธุรกิจรับจ้างผลิตเล็กน้อย โดยมีสดัส่วนการขาย
สินค้าแบรนด์อยู่ที่ 43% และธุรกิจรับจ้างผลิตมีสัดส่วน 57% 
ของยอดขาย 
ส าหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 
ปรับเพิ่มขึน้ 6.7% เนื่องจากธุรกิจแบรนด์ในตลาดอเมริกาและ
ทวีปยโุรปปรับเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า  
สินค้ารับจ้างผลิตยงัคงเติบโตในอตัรา 5.3% จากปีก่อน แม้ว่า
ยอดขายกลุ่มลกูค้าผู้ ให้บริการอาหารจะลดลงก็ตาม ยอดขาย
อาหารทะเลแปรรูปยงัสามารถรายงานยอดขายเติบโตได้ดี 
ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภูมิภาค: 

 หน่วย: ลา้นบาท 2559 2560 2561 2562 9M63 

ยอดขายรวม 134,375 134,937 133,285 126,275 98,938 

อเมริกา 39.4% 38.8% 37.7% 39.6% 41.6% 

ยุโรป 32.5% 30.8% 30.4% 27.9% 29.0% 

ญี่ปุ่ น 6.4% 6.3% 5.7% 5.8% 5.2% 

ไทย 8.3% 9.2% 10.5% 11.5% 10.2% 

ประเทศอื่นๆ 13.4% 14.9% 15.7% 15.2% 14.0% 

หมายเหต:ุ ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอ่ืนๆ  

ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 สัดส่วนยอดขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากค่าเงินบาทท่ีอ่อนลงด้วย   
ตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปรายงานยอดขายเพิ่มขึน้ 27% 
และ 7% ตามล าดับเนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
แปรรูปและอาหารทะเลแช่แข็งปรับตวัสงูขึน้  
ยอดขายในประเทศไทยปรับลดลงเป็น 10% ของยอดขายรวม
เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวชะลอตวัลง  
ปัจจัยหลกัที่กระทบการด าเนินงาน:  
ราคาวัตถุดบิหลักไตรมาส 3/2563 
ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 
ในเดือนตลุาคม 2563 ราคาปลาทูน่าอยู่ที่ 1,300 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ขณะที่ในไตรมาสที่ 3/2563  ราคาปลาทูน่าเฉล่ียอยู่ที่ 
1,500 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยเพิ่มขึน้ 23.3% เมื่อเทียบกบัไตร
มาสที่ 3/2562 และเพิ่มขึน้ 18.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
2/2563  

ราคาวัตถุดบิกุ้งขาว  
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 
ในเดือนตุลาคม 2563 ราคากุ้ งขาวอยู่ที่ 139 บาทต่อกิโลกรัม 
ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2563 ราคากุ้งขาวเฉล่ียอยู่ที่ 145 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยเพิ่มขึน้ 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2562 
แต่ปรับลดลง 0.2% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2563 

 

59% 58% 59% 59%
57%

41% 42% 41% 41%

43%

2016 2017 2018 2019 9M63

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

134,375 134,937 133,285 126,275
98,938

หน่วย: ล้านบาท 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจ ำไตรมำสที ่3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563  
 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 7 

 

ราคาวัตถุดบิปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)  

 

ในเดือนตุลาคม2563 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 49 NOK ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2563  ราคาปลาแซลมอนเฉล่ีย
อยู่ที่ 52 NOK ต่อกิโลกรัม โดยปรับลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 3/2562 และลดลง 14.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
2/2563 

อัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนตุลาคม 2563 อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 31.27 ส าหรับไตรมาสที่ 3/2563  บาท
เฉล่ียอยู่ที่ 31.33 อ่อนค่าลง 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
3/2562 แต่แข็งค่าขึน้ 1.9% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2563 

เงนิสกุลยูโรต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนตุลาคม2563 อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลยโูรต่อสกลุเงิน
บาท อยู่ที่ 36.78 ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2563 อตัราแลกเปล่ียน
เงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาทเฉล่ีย อยู่ที่  36.60 โดยแข็งค่าขึน้ 

7.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2562 และ 4.1% เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสที่ 2/2563 

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงนิบาท 

 

ในเดือนตลุาคม2563 อตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุปอนด์สเตอร์ลิง
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่  40.56 ส าหรับในไตรมาสที่ 3/2563  
อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกลุเงินบาทเฉล่ีย 
อยู่ที่  40.44 โดยแข็งค่าขึน้ 6.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
3/2562 และ 2.0% เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2/2563 
พัฒนาการหลักของบริษัทฯ 

ปรับตัวให้เข้ากับ New Normal ธุรกิจหลักหมดพลิกฟ้ืน 
รายงานการเติบโต  

• ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปยงัคงเติบโตต่อเนื่องใน
ทุกตลาดในไตรมาส 3/2563 บริษัทได้เห็นการบริโภค
อาหารทะเลบรรจกุระป๋องมากขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า  

• ธุรกิจอาหารแช่แข็งกลับมาเติบโตอีกครัง้ เนื่องจากผู้
ให้บริการอาหารกลับมาเปิดให้บริการ บริษัทฯได้เห็นอุป
สงค์ของอาหารทะเลแช่แข็งปรับเพิ่มขึน้  

• ธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งและธุรกิจมลูค่าเพิ่มอื่นๆ ยงัรายงาน
การเติบโตที่สงูถึง 12% จากปีก่อนหน้า โดยอปุสงค์อาหาร
สตัว์เลีย้งยงัเติบโตด ีและบริษัทฯได้มีการเปิดตวัสินค้าสวตั
กรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  

ไทยยูเน่ียน จับมือผู้บริหารเรด ล็อบสเตอร์ และกลุ่มนัก
ลงทุนน าโดยผู้บริหารธูรกิจร้านอาหารชัน้น า เข้าถือหุ้น
ใหญ่ในเรด ล็อบสเตอร์ 

• บริษัท โกลเด้น เกท แคปิตอล ประกาศตกลงขายหุ้นท่ีมีใน
บริษัท เรด ล็อบสเตอร์ ซีฟู้ด ให้กบักลุ่มทนุประกอบไปด้วย 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีการลงทนุใน
เ รด  ล็อบสเตอ ร์อยู่ ก่ อนหน้านี แ้ ล้ว  กลุ่ มนักลงุทน
ประกอบด้วยผู้ บ ริหารที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจร้านอาหารชัน้น าและอุตสาหกรรมการ
บริหาร และกลุ่มผู้บริหารเรด ล็อบสเตอร์เดิม 

• โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ กบักลุ่มนกลังทนุใหม่ท าให้
บริษัทไทยยูเนี่ยน ยังคงถือหุ้นในเรด ล็อบสเตอร์เท่าเดิม 
คิดเป็นสดัส่วนที่ปรับลดแล้วเท่ากบัร้อยละ 49 
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• ไทยยูเนี่ยนกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายย่อยรายใหญ่ที่สุดและ
ยงัคงรายงานส่วนแบ่งก าไรร้อยละ 25 

นวัตกรรม: 

เดินหน้าลงทุนในฟู้ดเทคสตาร์ทอัพตอกย า้ความเป็นผู้น า
นวัตกรรมอาหาร  

• ไทยยเูนี่ยนลงทนุ 4 บริษัทฟู้ดเทคสตาร์ทอพั ได้แก่ 
o บริษัท อัลเคมี  ฟู้ดเทค บริษัทสิงคโปร์ที่ท าธุรกิจ

นวัตกรรมอาหารส าหรับผู้ ป่วยเบาหวาน บริษัท มัน
นา ฟู้ด ส์  จ ากัด  บ ริษัทโปรตีนจากแมลงและอี
คอมเมิร์ซ จากสหรัฐอเมริกา บริษัท ไฮโดรนีโอ บริษัท
เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น า้  ที่ด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยและเยอรมนั ซึง่ 3 บริษัทนีเ้ป็นสตาร์ทอพั
ที่ร่วมในโครงการสเปซ-เอฟ ปีแรก และ 

o บริษัท วิสไวร์ส นิวโปรตีน อีกหนึ่งบริษัทเงินทุน
สัญชาติสิงคโปร์ ที่ท าธุรกิจบริหารกองทุนที่มองหา
โอกาสความร่วมมือและร่วมลงทุนในเทคโนโลยี
อาหาร 

ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารทะเลโปรตีนเกษตร
ทางเลือก 
• ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

โปรตีนเกษตรทางเลือกที่มีคุณค่าทางสารอาหารและมี
รสชาติดีต่อผู้บริโภค 

• เหมาะส าหรับผู้บริโภคที่มองหารอาหารโปรตีนทางเลือกที่
ท ามาจากพืช 

• อาหารทะเลโปรตีนทางเลือกตอกย า้วิสัยทัศด้านความ
ยัง่ยืนของบริษัท  

• อาหารทะเลโปรตีนทางเ ลือกจะสร้างผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าโปรตีนเนือ้สตัว์แบบเดิม  

• บริษัทฯ จะส่งมอลคุณค้าด้วยช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
หลากหลายของบริษัท ไม่ว่าจะผ่านแบรนด์สินค้าของเรา
เอง ผ่านทางผู้ ให้บริการอาหาร หรือผ่านทางช่องทางการ
รับจ้างผลิต  

• บริษัทฯ วางแผนที่จะจัดจ าหน่ายสินค้าโปรตีนเกษตร
ทางเลือกไปทัว่โลก  

รางวัลแห่งความส าเร็จ  

10th Asian Excellence Awards 2020 

• Asia’s Best CEO: Mr. Thiraphong Chansiri, CEO 
• Asia’s Best CFO: Mr. Joerg Ayrle, Group CFO 
• Asia’s Best CSR 
• Best Investor Relations Company 
• Best IR Professional: Mr. Bunlung Waiyanont, IR  
 

IntraFish Seafood Power 100 

• นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อันดับที่ 1) 
และ ดร.แดเรียน แมคเบน (อันดับที่ 46) ได้รับการจัด
อันดับโดยกองบรรณาธิการของนิตยสารระดับโลก 
IntraFish จากประเทศนอร์เวย์ ให้เป็นผู้ทรงอิทธิพล 100 
คนของอตุสาหกรรมอาหารทะเลระดบัโลก ส าหรับบทบาท
ที่ส่งผลบวกต่ออตุสาหกรรมอาหารทะเลในประเทศไทย  

Asset Asian Awards 2020 

• ไทยยูเนี่ยนได้ รับรางวัล Treasury Team of the Year, 
Thailand จัดอันโดย Asset Asian Awards 2020 น าโดย
นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จดัการทัว่ไปกลุ่มการเงินและ
ภาษีองค์กร จากการพฒันา Global Treasury Center ใน
ประเทศไทยและยังมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อจดัการ
กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Responsible Business Awards 2020 

• ไทยยเูนี่ยนได้รับรางวลั SDG Impact Award จากโครงการ
ริเร่ิมระดบัโลกเพื่อขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน 
ข อ ง อ งค์ ก า ร สหปร ะชาชาติ  (UN SDGs) ใ น ง าน 
Responsible Business Award 2020 ที่มีการจัดขึน้ในส
หราชอานาจกัรในรูปแบบออนไลน์ 

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2563 

• ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิ
มนุษยชน ประจ าปี 2563 ในประเภทองค์กรธุรกิจขนาด
ใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
ยตุิธรรม 

FTSE4Good Emerging Index 

• ไทยยู เนี่ ยนยัง ไ ด้ รับการคัดเ ลือกใ ห้ติดอันดับดัชนี  
FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดย
ดชันีดงักล่าวจะช่วยนกัลงทุนตดัสินใจลงทุนในบริษัทจาก
มาตรฐานความยัง่ยืนของบริษัท 
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งบก าไรขาดทุน  

 

งบแสดงสถานะการเงิน 

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

3Q63 3Q63

3Q62 2Q63

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย        34,784 100%        31,838 100%        33,051 100% 9.3% 5.2%

ตน้ทนุขาย       (28,457) -81.8%       (26,762) -84.1%       (27,024) -81.8% 6.3% 5.3%

ก าไรข ัน้ตน้          6,327 18.2%          5,077 15.9%          6,027 18.2% 24.6% 5.0%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร         (4,329) -12.4%         (3,561) -11.2%         (3,671) -11.1% 21.6% 17.9%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน               98 0.3%               78 0.2%             216 0.7% 25.8% -54.5%

รายไดอ้ืน่             533 1.5%             473 1.5%             378 1.1% 12.6% 41.0%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้             258 0.7%             201 0.6%            (579) -1.8% 28.4% -144.5%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,887 8.3%          2,267 7.1%          2,370 7.2% 27.3% 21.8%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ            (437) -1.3%            (508) -1.6%            (438) -1.3% -14.0% -0.3%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,450 7.0%          1,759 5.5%          1,932 5.8% 39.2% 26.8%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล            (308) -0.9%            (278) -0.9%            (140) -0.4% 10.6% 119.4%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ              (13) 0.0%              (25) -0.1%              (14) 0.0% -46.6% -3.0%

ก าไรสทุธิ          2,129 6.1%          1,456 4.6%          1,778 5.4% 46.2% 19.7%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั          2,056 5.9%          1,374 4.3%          1,716 5.2% 49.7% 19.8%

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย               72 0.2%               82 0.3%               62 0.2% -12.0% 17.6%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            0.42            0.29            0.34 44.2% 20.6%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ          31.33          30.71          31.95 2.0% -1.9%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 3Q63
% ตอ่

ยอดขาย
3Q62

% ตอ่

ยอดขาย
2Q63 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*           5,862 4.0%           4,689 3.3% 25.0%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ         14,344 9.9%         14,869 10.5% -3.5%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ         37,758 26.1%         36,873 26.0% 2.4%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่           1,570 1.1%           3,115 2.2% -49.6%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน         59,535 41.1%         59,547 42.0% 0.0%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ         28,466 19.7%         27,500 19.4% 3.5%

เงนิลงทนุ         22,733 15.7%         22,031 15.5% 3.2%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่         30,324 20.9%         27,899 19.7% 8.7%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่           3,731 2.6%           4,932 3.5% -24.4%

รวมสนิทรพัย ์          144,789 100%       141,909 100% 2.0%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ         13,285 9.2%         11,277 7.9% 17.8%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่         20,452 14.1%         19,323 13.6% 5.8%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ           7,193 5.0%           4,003 2.8% 79.7%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่           1,689 1.2%           1,205 0.8% 40.2%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน         42,619 29.4%         35,808 25.2% 19.0%

เงนิกูย้มืระยะยาว         38,076 26.3%         44,625 31.4% -14.7%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่           9,943 6.9%           9,681 6.8% 2.7%

รวมหนีส้นิ         90,639 62.6%         90,114 63.5% 0.6%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ           3,484 2.4%           3,372 2.4% 3.3%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้          44,716 30.9%         42,474 29.9% 5.3%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       144,789 100%       141,909 100% 2.0%

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 3Q63

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2562
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งบกระแสเงินสด   

 

*ข้อมลูตวัเลขตามงบการเงินท่ีประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2563 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 9M63 9M62 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้                   5,581                   3,097                   2,485 

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน                   2,942                   2,717                      225 

ปรับปรุงรายการอืน่                   1,214                   1,407                     (194)

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน                   2,403                     (324)                   2,726 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                 12,140                   6,897                   5,242 

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                 11,512                   6,749                   4,763 

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน                 (2,858)                 (3,366)                      508 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ                 (7,732)                 (3,931)                 (3,801)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ                      921                     (548)                   1,469 

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

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด                        79                       (69)                      148 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด                   5,484                      694                   4,790 

งบจา่ยลงทุน                   2,867                   3,338                     (471)

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ                   9,198                   3,523                   5,675 

งบรวม


