บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ไตรมำส 2/2562: ผลประกอบกำรฟื ้ นตั ว แข็ ง แกร่ ง แม้ ถู ก
กระทบจำกค่ ำใช้ จ่ำยทำงกฎหมำย
รำยได้ รวม
ในไตรมาสที่ 2/2562 บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด มหาชน (บริ ษัท
ฯ) รายงานยอดขายลดลง 4.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 มา
อยู่ที่ 32,214 ล้ านบาทโดยหลักเป็ นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึ ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโรและปอนด์สเตอร์ ลิงกว่า 6-7% เมื่อเทียบ
กับปี ก่อ นหน้ า และการมุ่งเน้ นการขายสินค้ าที่มีอัตรากาไรสูงขึน้
โดยหากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายปรั บตัว
ลดลง 2.2% เนื่องจากปริ มาณการขายลดลง โดยยอดขายในช่ วง
ครึ่ งแรกของปี 2562 อยู่ที่ 61,583 ล้ านบาท ลดลง 2.4% เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า หรื อลดลงเพียง 0.1% หากแยก
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำไรขัน้ ต้ น
ก าไรขัน้ ต้ น ในไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 5,364 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้
13.1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า อัตรากาไรขันต้
้ นในไตรมาส
2/2562 จะอยู่ที่ 16.7% เพิ่มขึ ้น 2.61% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561
และเป็ นระดับอัตราก าไรรายไตรมาสที่สูง ที่ สุด นับ ตัง้ แต่ปี 2558
ก าไรขัน้ ต้ น ในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี 2562 คิด เป็ น 9,746 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ ้น 19.9% จากปี ก่อน
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
บริ ษั ท รายงานก าไรจากการด าเนิ น งานปรกติ 1,570 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 29.6% แม้ ว่าจะมี การบันทึก ค่าชดเชยสาหรั บพนัก งานที่
เกษี ยณอายุเนื่องจากการแก้ ไขพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานก็
ตาม และสื บ เนื่ อ งจากค่ า ชดเชยดัง กล่ า วและยอดขายที่ ล ดลง
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (SG&A) ต่อยอดขายใน
ไตรมาส 2/2562 จึงอยู่ที่ระดับ 11.8%
กำไรสุทธิ
เนื่องจากกาไรจากการดาเนินงานที่ปรับตัวดีขึ ้น แม้ วา่ ค่าใช้ จ่ายภาษี
ปรับสูงขึ ้นและรายได้ อื่นนันลดลง
้
บริ ษัทฯ ยังสามารถรายงานกาไร
สุทธิจากการดาเนินงานปรกติที่ 1,513 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10.6% เมื่อ
เทียบกับไตรมาส 2/2562 โดยกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในครึ่ ง
แรกของปี 2562 อยู่ที่ 2,787 ล้ านบาท ปรับเพิ่มขึ ้น 24.6% จากปี ที่
แล้ ว
กระแสเงินสดและอัตรำหนีส้ ินต่ อทุน
เนื่ อ งจากการควบคุม สิน ค้ า คงคลังอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ และผล
ประกอบการที่ปรั บดีขึน้ กระแสเงินสดของบริ ษัทจึง ทรงตัวอยู่ ณ
ระดับ 1,178 ล้ านบาทในไตรมาส 2/2562 บริ ษัทฯประกาศจ่ายเงิน
ปันผลที่ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุนอยู่ที่ระดับ
1.38 เท่า ซึ่งยังคงต่ากว่าระดับข้ อกาหนดทางการเงินของบริ ษัทฯ
(bond covenant) ที่ระดับ 2.0 เท่า

ข้ อมูลหลักทรัพย์
(Bloomberg/ Reuters)
(TU TB/ TU.BK)

รำคำหุ้น (05/08/2562)
18.90 บาท
ราคาย้ อนหลังในรอบ 52 สัปดาห์:
ราคาปิ ดสูงสุด
17.70 บาท
ราคาปิ ดต่าสุด
17.10 บาท
จานวนหุ้นจดทะเบียน:
4,771.8 ลบ.
ราคาพาร์ :
0.25 บาท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
90.2 พัน ลบ.
มูลค่าการซื ้อขายเฉลีย่ ต่อวัน (YTD) 273.3 ลบ.
ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่
(28/06/2562)
ครอบครัวจันศิริ
19.50%
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
11.20%
กลุม่ มิตซูบิชิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
7.29%
สานักงานประกันสังคม
7.18%
ครอบครัวนิรุตตินานนท์
6.85%
ภำพรวมของธุรกิจ
บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (จากัด) มหาชน หรื อ TU เป็ น
หนึง่ ในบริ ษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก TU เป็ น
เจ้ าของแบรนด์อาหารทะเลชันน
้ าต่างๆ ในหลายๆตลาด
หลัก รวมทังมี
้ เครื อข่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตและ
เครื อข่ายการกระจายสินค้ าครอบคลุมทัว่ โลก โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้ แก่ ทูนา่ กระป๋ องและกุ้งแช่แข็ง
นอกจากนี ้ TU ยังมีธุรกิจรับจ้ างผลิต ที่ผลิตให้ แบรนด์
ของลูกค้ าอีกด้ วย ในด้ านการพัฒนาที่ยงั่ ยืน TU ยังได้ ให้
คามัน่ ว่าจะมีสว่ นทาให้ เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม การมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั่ ยืน รวมทัง้
ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม
ตัวเลขทำงกำรเงินที่สำคัญ*
หน่วย: ล ้านบาท
ยอดขาย

2Q62

2Q61

1Q62

32,214

33,775

29,369

กาไรขัน
้ ต ้น

5,364

4,741

4,382

EBITDA

3,271

2,833

2,818

กาไรสุทธิ

1,513

1,368

1,273

0.32

0.29

0.27

อัตราส่วนกาไรขัน
้ ต ้น (%)

16.7%

14.0%

14.9%

อัตราส่วนกาไรสุทธิ (%)

4.7%

4.1%

4.3%

ิ ทีม
สัดส่วนหนีส
้ น
่ ภ
ี าระดอกเบีย
้
ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (x)

1.38

1.41

1.36

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (%)

9.9%

8.0%

8.0%

ิ ทีม
หนีส
้ น
่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ สุทธิต่อ
EBITDA (x)

4.85

5.73

5.63

กาไรต่อหุ ้น (บาท)

*มีการปรับปรุ งตัวเลขตามงบการเงินที่ประกาศในเดือนสิงหาคม 2562

รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำยพิเศษทำงกฎหมำย
ในไตรมาส 2/2562 บริ ษัท Chicken of the Sea ได้ บรรลุถงึ ข้ อตกลงชาระค่าชดเชยกับคู่ความส่วนใหญ่ภายใต้ คดีต่อต้ านการผูกขาด (Antitrust) แล้ ว โดยบริ ษัท Chicken of the Sea ได้ มีการตั ้งสารอง
ค่าใช้ จ่ายพิเศษทางกฎหมายเพิ่มคิดเป็ นมูลค่า 60 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นมูลค่าที่สะท้ อนความเสีย่ งต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้น ค่าชดเชยมูลค่า 1,858 ล้ านบาทและเครดิตภาษีมลู ค่า 456 ล้ านบาท คิดเป็ น 1,402
ล้ านบาทสุทธิ จึงเป็ นค่าใช้ จ่ายพิเศษและไม่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานปรกติของบริ ษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม หากรวมรายการพิเศษดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ รายงานผลขาดทุนจากการดาเนินงาน 288 ล้ านบาท และ
กาไรสุทธิที่ 111 ล้ านบาท

To be the world’s most trusted seafood leader, caring for our resources to nurture generations to come

1

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
บทวิเครำะห์ งบกำรเงิน
หน่วย: ล ้านบาท
ยอดขาย
ต ้นทุนขาย
กาไรขนต้
ั้ น

2Q62
32,214
(26,850)

2Q61
33,775
(29,035)

YoY
-4.6%
-7.5%

1Q62
29,369
(24,987)

QoQ
9.7%
7.5%

5,364

4,741

13.1%

4,382

22.4%

(3,794)
164
498

(3,529)
222
628

7.5%
-26.1%
-20.7%

(3,362)
80
497

12.8%
104.4%
0.1%

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค ้า

110

44

150.4%

347

-68.3%

กาไรก่อนห ักภาษีเงินได้และ
้ จ่าย
ดอกเบีย

2,342

2,105

11.2%

1,945

20.4%

(516)
1,826
(196)
1,513
0.32
31.59
16.7%
11.8%
4.7%

(498)
1,607
(90)
1,368
0.29
31.92
14.0%
10.4%
4.1%

3.6%
13.6%
116.6%
10.6%
10.6%
-1.0%

(528)
1,417
(27)
1,273
0.27
31.61
14.9%
11.4%
4.3%

-2.3%
28.9%
623.8%
18.8%
18.8%
-0.1%

ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย
่ น
รายได ้อืน
่

ต ้นทุนการเงิน
กาไรก่อนห ักภาษีเงินได้
ภาษี เงินได ้
กาไรสุทธิ
กาไต่อหุน
้
อัตราแลกเปลีย
่ น USD/THB

อัตรากาไรขัน
้ ต ้น
สัดส่วน SG&A ต่อยอดขาย
อัตรากาไรสุทธิ

ในไตรมาส 2/2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร
และ ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง กว่ า 6-7% เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาส 2/2561
อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ยัง ได้ มี ก าไรที่ ป รั บ ตัว ดี ขึน้ ในไตรมาส 2/2562
เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรั บลดลงและมุ่งขายสินค้ าที่มีกาไรสูงมาก
ขึน้ ดังนัน้ บริ ษัทฯสามารถบันทึกกาไรสุทธิจากการดาเนินงานได้ ที่
1,513 ล้ านบาท หรื อปรับเพิ่มขึ ้น 10.6% จากปี ก่อนหน้ า

ยอดขำย
ยอดขายไตรมาส 2/2562 ลดลง 4.6% จากไตรมาส 2/2561 อยู่
ที่ 32,214 ล้ านบาท ยอดขายที่ปรับตัวลดลงนันเกิ
้ ดจากการที่
ค่าเงินบาทที่ปรับแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร และปอนด์
สเตอร์ ลิง (6-7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561) ราคาวัตถุดิบที่
ปรั บ ลดลง และการมุ่งเน้ น ท าธุร กิ จที่ มีอัต ราก าไรสูงมากขึน้
บริ ษัทได้ ปรับราคาสินค้ าอาหารทะเลแปรรู ปให้ สอดคล้ องกับ
ราคาวัตถุดิบในปั จจุบนั ในขณะที่มีปริ มาณขายกลุม่ ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มมากขึ ้น โดยรวมแล้ ว หากแยก
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ย นออก ยอดขายยังปรับตัวลดลง
2.2% จากปี ก่อนหน้ า
ยอดขายในช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 ลดลง 2.4% อยู่ที่ 61,583
ล้ านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นดังที่กล่าว
ไปข้ างต้ น และหากแยกผลกระทบอัต ราแลกเปลี่ ย นออก
ยอดขายในช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 จะปรับลดลงเพียง 0.1%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
กำไรขัน้ ต้ น
บริ ษัทฯ รายงานกาไรขันต้
้ นไตรมาส 2/2562 ที่ 5,364 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 13.1% เมื่อเทียบกับ ปี ก่อนหน้ า โดยมี สาเหตุหลักมา
จากอัตรากาไรที่ปรับดีขึ ้นในทัง้ 3 ธุรกิจหลักอันเป็ นเหตุมาจาก
ราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลง และบริ ษัทฯ มุง่ ทาธุรกิจผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
อัตรากาไรสูงขึ ้น อัตรากาไรขันต้
้ นในไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่
16.7% เพิ่มขึ ้น 2.61% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2/2561 และ
ยังเป็ นระดับอัตรากาไรขันต้
้ นที่สงู ที่สดุ นับตังแต่
้ ปี 2558

กาไรขัน้ ต้ นในช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 อยู่ที่ 9,746 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 19.9% จากช่วงครึ่ งแรกของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลงจากปี ก่อนหน้ าและการมุง่ เน้ น
ในผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรสูงขึ ้น
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารตามการด าเนิ น งานปรกติ
เพิ่ ม ขึ น้ 7.5% ส่ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากการบัน ทึก ค่า ชดเชย
ส า ห รั บ พ นั ก ง า น ที่ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ อั น เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง จ า ก
พระราชบัญญัติ ค้ ุมครองแรงงานฉบับแก้ ไข และการเพิ่ม งบ
การตลาดเมื่อผลประกอบการปรับตัวดีขึ ้น อัตราส่วนค่าใช้ จ่าย
ในการขายและบริ หาร (SG&A) ต่อยอดขายในไตรมาส 2/2562
จึ ง ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ มาที่ 11.8% จากระดับ 10.4% ในไตรมาส
2/2561 โดยแม้ ว่าจะรวมค่าชดเชยพนักงานมูลค่า 205 ล้ าน
บาทและมี ค่า ใช้ จ่ า ยจากการด าเนิ น งานที่ เ พิ่ มขึน้ บริ ษั ท ยัง
สามารถบันทึกกาไรจากการดาเนินงานปรกติที่ 1,570 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 29.6% จากปี ก่อนหน้ า
จากงบการเงิน บริ ษัทฯ มีการบันทึก ค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารมูลค่า 5,652 ล้ านบาท โดยมาจากรายการที่เกิดขึ ้นเพียง
ครัง้ เดียวเป็ นการตังส
้ ารองค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายสาหรับการ
ดาเนินคดีความในประเทศสหรัฐอเมริ กามูลค่า 1,858 ล้ านบาท
โดยบริ ษัทฯ คาดว่าการตังส
้ ารองดังกล่าวเพียงพอแล้ วสาหรับ
ค่าชดเชยสาหรับคดีความในประเทศสหรัฐอเมริ กาดังกล่าว
อัตราส่วนค่าใช้ จ่าย SG&A ต่อยอดขายในช่วงครึ่ งแรกของปี
2562 อยู่ที่ 11.6% โดยเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากระดับ 10.8% ในปี
ก่อนหน้ า โดยการเพิ่มขึน้ ของอัตราส่วนนัน้ ส่วนมากเกิดจาก
ยอดขายที่ปรับตัวลดลงและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2562
กำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ในไตรมาสที่ 2/2562 บริ ษั ท ฯ รายงานผลก าไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยนที่ 164 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับผลกาไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยนในไตรมาส 2/2561 ที่ 222 ล้ านบาท โดยกาไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นที่ปรับลดลงดังกล่าวนันเป็
้ นผลมาจากบริ ษัทฯ
ปรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือ
ทางการเงินในช่วงต้ นปี 2562 และอัตราแลกเปลี่ยนมีความผัน
ผวนน้ อยลงในไตรมาส 2/2562
และเนื่ อ งจากการปรั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดัง กล่า ว บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารบัน ทึกกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลงมาอยู่ที่ 24 5 ล้ านบาทในช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 เมื่อ
เทียบกับ 802 ล้ านบาทในช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
ส่ วนแบ่ งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมไตรมาส 2/2562 อยูท่ ี่
110 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจาก 44 ล้ านบาทในไตรมาส 2/2561
และการปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ ดั ง กล่ า วนั น้ มี ส าเหตุ ห ลัก จากผล
ประกอบการของ Red Lobster ปรับตัวดีขึ ้น
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
จากการที่ บริ ษัท ร่ วมที่บ ริ ษัท ฯ ได้ เ ข้ า ไปลงทุนได้ ร ายงานผล
ประกอบการที่ ดี ขึน้ จากปี ก่ อนหน้ า บริ ษั ท ฯ บัน ทึก ส่ว นแบ่ง
กาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมมูลค่า 457 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จาก 345 ล้ านบาทในครึ่งแรกของปี 2561
รำยได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นในไตรมาสที่ 2/2562 มีมลู ค่า 498 ล้ านบาท โดยปรับ
ลดลง 20.7% จากไตรมาสที่ 2/2561 สาเหตุหลักมาจากบริ ษัทฯ
ได้ รับส่วนสินไหมทดแทนจากบริ ษัทในเครื อในต่างประเทศ ใน
ไตรมาส 2/2561 มูลค่า 133 ล้ านบาท และหากแยกเงินสินไหม
ทดแทนดับกล่าวออก รายได้ อื่นในไตรมาส 2/2562 นันทรงตั
้
ว
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
รายได้ อื่นในช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 อยู่ที่ 995 ล้ านบาท ลดลง
จาก 1,170 ล้ านบาทในครึ่ งแรกของปี 2561 เนื่องจากประเด็น
เงินสินไหมทดแทนที่กล่าวมาในเบื ้องต้ น ส่วนเงินได้ ดอกเบี ้ยรับ
จากการลงทุนใน Red Lobster ยังคงทรงตัวจากช่วงเดียวกัน
ของปี ที่แล้ ว
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้ นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 2/2562 เพิ่มขึ ้น 3.6% มาอยู่ที่
516 ล้ านบาท (จาก 498 ล้ านบาทในไตรมาส 2/2561) โดย
ต้ นทุนทางการเงินสุทธิในไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 3.21% จาก
3.03% ในช่วงไตรมาส 2/2561 โดยหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยนัน้
ลดลง 2.1% (1,380 ล้ านบาท) จากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากการ
ชาระหนี ้คืนอย่างต่อเนื่อง
ต้ นทุนทางการเงินในครึ่งแรกของปี 2562 อยูท่ ี่ 1,044 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 4.3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยเพิ่มขึ ้นจาก
ต้ นทุนทางการเงินสุทธิในครึ่งแรกของปี 2562 อยูท่ ี่ 3.20% จาก
3.01% ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2561
ภำษีเงินได้
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากการดาเนินงานปรกติในไตร
มาสที่ 2/2562 อยู่ที่ 196 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับเงินจ่ายภาษี
90 ล้ านบาทในไตรมาส 2/2561 โดยการที่รายการภาษี นนปรั
ั้ บ
สูงขึ ้นสอดคล้ องกับผลการดาเนินงานที่ ปรับตัวดีขึ ้น โดยอัตรา
การจ่ายเงินภาษีสทุ ธิในไตรมาส 2/2562 อยูท่ ี่ 10.7% เมื่อเทียบ
กับ 5.6% ในไตรมาส 2/2561
แต่อย่างไรก็ดี หากรวมเครดิตภาษี ที่เกิดจากค่าใช้ จ่ายจากการ
ตังส
้ ารองค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายสาหรับการดาเนินคดีความใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทฯจะรายงานเครดิตภาษี รวมเป็ น
เงิน 260 ล้ านบาทในไตรมาส 2/2562 ตามงบการเงิน
บริ ษัทฯ มี ค่าใช้ จ่ายภาษี เงิ นได้ จากการดาเนินงานปรกติ ครึ่ ง
แรกของปี 2562 อยู่ที่ 223 ล้ านบาท (จาก 78 ล้ านบาทในครึ่ ง
แรกของปี 2561) ซึ่ ง การจ่ า ยภาษี ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ นัน้ มาจากผล
ประกอบการที่ปรับตัวดีขึ ้น อัตราการจ่ายเงินภาษี สทุ ธิ จากการ
ดาเนินงานปรกติในช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 อยู่ที่ 6.9% เมื่อ
เทียบกับ 3.0% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561

กำไรสุทธิ
บริ ษัทฯ รายงานกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานปรกติไตรมาส
2/2562 อยู่ที่ 1,513 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10.6% เมื่อเทียบกับไตร
มาส 2/2561 และ 18.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 โดย
การฟื น้ ตัวมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลง และอัตรากาไรของ
ทั ง้ สามธุ ร กิ จ หลั ก ปรั บ ตั ว ดี ขึ น้ อั ต ราก าไรสุ ท ธิ จ ากการ
ดาเนินงานปรกติไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 4.7% ซึ่งปรับเพิ่มขึ ้น
เมื่อเทียบกับ 4.1% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
หากรวมผลกระทบสุ ท ธิ จ ากการตัง้ ส ารองค่ า ใช้ จ่ า ยทาง
กฎหมายสาหรับการดาเนินคดีความในประเทศสหรัฐอเมริ กา
มูลค่า 1,402 ล้ านบาท (ตัง้ สารอง 1,858 ล้ านบาท และหัก
เครดิตภาษี 456 ล้ านบาท) กาไรสุทธิตามหน้ างบการเงินจะอยู่
ที่ 111 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ รายงานกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานปรกติในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2562 อยู่ที่ 2,787 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ 24.6% เมื่ อ
เทียบกับในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 โดยมีเหตุหลักมาเนื่องจาก
อัตรากาไรของทังสามธุ
้
รกิจหลักได้ ปรับตัวดีขึ ้น โดยอัตรากาไร
สุทธิจากการดาเนินงานปรกติในช่วงครึ่ งแรกของปี 2562 อยู่ที่
4.5% เมื่อเทียบกับ 3.5% ในช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
บทวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สินทรัพย์รวมทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
อยู่ที่ 140,116 ล้ านบาท ลดลง 1.7% จาก 142,474 ล้ านบาท
ณ สิ น้ ปี 2561 เป็ นผลหลั ก มาจากการจั ด การสิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเฉพาะสินค้ าคงเหลือและ
ลูกหนีก้ ารค้ า แม้ ว่ายอดขายจะลดลง 4.6% จากปี ก่อนหน้ า
จานวนวันสินค้ าคงคลัง ไตรมาส 2/2562 ยังได้ ปรับลดลงอยู่ที่
124 วัน ซึ่ ง เป็ น การปรั บ ตัว ดี ขึ น้ จากระดับ 125 วัน ในช่ ว ง
เดียวกันของปี 2561
สินค้ าคงคลังสุทธิ ลดลง 3.2% จากระดับ ณ สิ ้นปี 2561 มาอยู่
ที่ 37,126 ล้ า นบาท ส่ว นหนึ่ง เนื่ อ งจากราคาวัต ถุดิ บ ที่ ป รั บ
ลดลงและการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ
ลูกหนี ้การค้ าและเงินค้ างรับอื่นปรับตัวลดลงอยูท่ ี่ 15,422 ล้ าน
บาท จากระดับ ณ สิ ้นปี 2561 ที่ 15,968 ล้ านบาท เนื่องจาก
การจัดเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นและยอดขายที่ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม ณ สิ ้นไตรมาส 2/2562 ทรงตัวอยู่ที่
83,464 ล้ านบาท จาก ณ สิ ้นปี 2561 ที่อยู่ที่ 83,463 ล้ านบาท
เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์การดาเนินงานปรกติ (Capital
Expenditure)
หนี ้สินหมุนเวียนรวมปรับเพิ่มขึ ้น 3.9% จาก ณ สิ ้นปี 2561 มา
อยู่ที่ 45,509 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาส 2/2562 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ระยะสันและหนี
้
้สินระยะสันอื
้ ่น
หนี ้สินรวมลดลง 2.3% หรื อคิดเป็ นจานวน 2,199 ล้ านบาท มา
อยู่ที่ 94,103 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาส 2/2562 เป็ นผลหลัก
เนื่องมาจากการจ่ายคืนหนี ้สิน จากกระแสเงินสดที่ดีของบริ ษัท
และบัญชีค้างจ่ายที่ลดลงจากราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลง
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมดไม่
้
รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ลดลง 0.9% จาก ณ สิ ้นปี 2561 มาอยู่ที่ 42,511 ล้ านบาท อัน
เป็ นผลจากการที่บริ ษัทฯ บันทึกการตัง้ สารองค่าใช้ จ่ายทาง
กฎหมายสาหรับการดาเนินคดีความในประเทศสหรัฐอเมริ กา
และยังคงจ่ายเงินปั นผลในเดือนเมษายน 2562
บทวิเครำะห์ กระแสเงินสด
ในช่วงไตรมาส 2/2562 เงินสดรับจากกิจกรรมการดาเนินงาน
อยู่ที่ 4,654 ล้ านบาท กระแสเงินสดที่เป็ นบวกนันมี
้ สาเหตุหลัก
จากผลการด าเนิ น งานที่ มี ก าไรในระหว่า งไตรมาส บริ ษั ท ฯ
รายงาน EBITDA จานวน 3,271 ล้ านบาทในไตรมาส 2/2562
จากการฟื น้ ตัวของผลการดาเนินงานของบริ ษัท ยิ่งไปกว่านัน้
การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพยังช่วยลดมูลค่า
สินค้ าคงคลังได้ อีก ในขณะที่ยอดขายจะปรับลดลง 4.6% เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้ า มูลค่าสินค้ าคงคลังได้ ลดลง 3.2% จาก
ระดับ ณ สิ ้นปี 2561 ส่งผลให้ จานวนวัน ของเงินทุนหมุนเวียน
ใน ไตรมาส 2/2562 ลดลงมาอยู่ที่ 107 วัน เมื่อเทียบกับ 1 11
วันในไตรมาส 2/2561
เงินสดสุทธิที่ใช้ ในกิจกรรมการลงทุนอยูท่ ่ี่ 2,307 ล้ านบาท เป็ น
ผลหลักจากการการลงทุนปกติที่เกิดขึ ้นในช่วงไตรมาส 2/2562
บริ ษัทฯ บันทึกเงินสดจ่ายสุทธิสาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน
3,004 ล้ านบาท ในช่วงไตรมาส 2/2562 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการชาระคืน หนี แ้ ละการจ่ายเงิ น ปั น ผลระหว่างไตรมาส
เนื่องจากบริ ษัทมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
จานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่า มีเงินสด
ลดลงเท่ า กั บ 523 ล้ านบาท ส่ ง ผลให้ เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 1,063 ล้ านบาท
(รวมผลกระทบจากการใช้ เงินกู้ระยะสัน้ Overdraft)
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้ อง:
2Q62

2Q61

1Q62

จานวนวันลูกหนีก
้ ารค ้า

34

33

40

จานวนวันสินค ้าคงคลัง

124

125

135

อัตราส่วนสภาพคล่อง (x)

1.24

1.50

1.27

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (%)

9.9%

8.0%

8.0%

อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)

14.1%

12.5%

11.8%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ทัง้ หมด (%)

6.7%

5.9%

5.5%

1.38

1.41

1.36

4.85

5.73

5.63

4.54

4.23

3.68

8.91

9.01

9.07

ิ ทีม
หนีส
้ น
่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ สุทธิต่อ
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น (x)
หนีท
้ ม
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ สุทธิต่อ
EBITDA (x)
อัตราส่วนความสามารถในการ
จ่ายดอกเบีย
้ (x)
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ ้น)

หมายเหตุ:
อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทร ัพย ์หมุนเวียน / หนี สิ้ นหมุนเวียน
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน = กาไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ราย
ไตรมาสปรบั ตัวเลขเต็มปี / สินทร ัพย ์รวมเฉลีย่

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ = กาไรสุทธิรายไตรมาสปรบั ตัวเลขเต็มปี / ส่วนของผู ้
ถือหุน้ รวมเฉลีย่
อัตราผลตอบแทนจากสินทร ัพย ์รวม = กาไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินไดน้ ิ ตบ
ิ ค
ุ คลรายไตรมาสปรบั เต็มปี / สินทร ัพย ์รวมเฉลีย่
อัตราหนี สิ้ นต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ = หนี สิ้ นสุทธิ –ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
้ าย / กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงิน
Debt/EBITDA = หนี สิ้ นทีมี่ ภาระดอกเบียจ่
่ และค่าจัดจาหน่ าย
ได ้ ค่าเสือม
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = กาไรก่อนตน้ ทุนทางการเงินและ
้ าย
ภาษี / ดอกเบียจ่
่
มูลค่าตามบัญชี = รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ / จานวนหุน้ ทีจดทะเบี
ยนและชาระแล้ว

ระหว่างไตรมาส 2/2562 จานวนวันลูกหนี ้การค้ าสุทธิ เพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อยจากปี ก่อนหน้ าอยู่ที่ระดับ 34 วัน เมื่อเทียบกับ 33 วัน
ในปี ก่อนหน้ า โดยบริ ษัทฯ สามารถรักษาประสิทธิในการจัดเก็บ
หนี ้ได้ ดี
จานวนวันสินค้ าคงคลังสุทธิ ณ ไตรมาส 2/2562 ลดลงมาอยูท่ ี่
124 วัน เมื่อเทียบกับ 125 วัน ณ ไตรมาส 2/2561 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลงและการจัดการสินค้ าคง
คลังที่ดี ทาให้ มลู ค่าสินค้ าคงคลังลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ ณ
สิ ้นไตรมาส 2/2561
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิ ้นไตรมาส 2/2562 ปรับลดลง
มาอยูท่ ี่ 1.24 เท่า เทียบกับ 1.50 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 2/2561 มี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงคลังจากราคา
วัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (ROCE) ณ สิ ้นไตรมาส 2/2562
เพิ่มขึน้ มาอยู่ที่ 9.9% จาก 8.0% ในไตรมาส 2/2561 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึ ้น และ
ฐานเงิ นทุน เฉลี่ยไตรมาส 2/2562 ลดลง 10% จากระดับไตร
มาส 2/2561 มาอยู่ที่ระดับ 94,900 ล้ านบาทเนื่องจากการจ่าย
คืนหนี ้สินอย่างต่อเนื่อง
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิ ลดลง 1,416 ล้ านบาท จาก ณ สิ ้น
ปี 2561 คิดเป็ น 2.1% ส่งผลให้ สดั ส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
สุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้น ไตรมาส 2/2562 อยูท่ ี่ 1.38 เท่า
ซึง่ ลดลงจากระดับ 1.39 เท่า ณ สิ ้นปี 2561 (หรื อ 1.35 เท่าก่อน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่มาใช้ )
อัตราส่วนหนี ้ดังกล่าวยังคงต่ากว่าข้ อกาหนดทางการเงินที่ 2.0
เท่าอยูม่ าก ดังนันจึ
้ งไม่เป็ นความเสีย่ งที่มีนยั ต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัท
บริ ษัทยังสามารถสร้ างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ ง ทาให้ บริ ษัทฯ
สามารถจ่ายหนี ้สินคืนได้ ระหว่างปี อย่างต่อเนื่อง
สัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อน
หักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี จ่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัด
จาหน่าย (EBITDA) ณ สิ ้นไตรมาส 2/2562 ลดลงมาอยูท่ ี่ 4.85
เท่า จาก 5.73 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 2/2561 เนื่องจาก EBITDA
ที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึน้ 15.4% จากปี ก่ อ นหน้ า แม้ ว่า หนี ส้ ิ น ที่ มี ภาระ
ดอกเบี ้ยจะปรับขึ ้นเล็กน้ อยที่ 2.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า

หมำยเหตุ: คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำรไม่ รวมกำรตัง้ สำรองค่ ำใช้ จ่ำยพิเศษทำงกฎหมำยคิดเป็ นมูลค่ ำ 1,858 ล้ ำนบำท และค่ ำใช้ จ่ำยภำษีท่เี กี่ยวข้ องมูลค่ ำ 456 ล้ ำนบำท
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ยในไตรมาส 2/2562
อยู่ที่ 4.54 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 4.23 เท่าในไตรมาส 2/2561 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากกาไรจากการดาเนินงานที่ปรับเพิ่มขึ ้น
หนีส้ นิ เฉพำะที่มีภำระดอกเบีย้ จ่ ำย จำแนกตำมสกุลเงิน
ยูโร
2%

เหรี ยญสหรั ฐ
0%

ยูโร
2%

เหรี ยญสหรั ฐ
0%

บำท
98%

บำท
98%

ธันวำคม 2561

มิถุนำยน 2562

ณ สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2562 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
จ่ายอยู่ที่ 64,544 ล้ านบาท โดยหนีส้ ินส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงิน
บาท โดยมีสดั ส่วนอยู่ที่ 98% ของหนี ้ทังหมด
้
โดยมีหนี ้สินสกุล
ยูโรอยู่ที่ 2% ของหนี ส้ ิน ทัง้ หมด และหนี ส้ ิน สกุลเงิ น เหรี ยญ
สหรัฐเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
ภำพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ:
รำยได้ รวม:
หน่ วย: ล ้านบาท

33,775
13%

29,369

32,214

15%

15%

38%
48%

39%
46%

42%
44%

2Q61

1Q62

2Q62

-4.6% YoY, +9.7% QoQ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ▪ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารแช่แข็ง
และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
▪ ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิม่ และอื่นๆ

▪

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแปรรูป1:
อัตรำกำไรฟื ้ นตัวแข็งแกร่ ง แม้ ยอดขำยปรับลดลง
2/2561

3/2561

4/2561

1/2562

2/2562

มูลค่ ำ
16,363
16,806
14,994
13,456
14,031
แบรนด์ 55.8% 56.1% 50.4%
58.2%
59.3%
รับจ้าง 44.2% 43.9% 49.6%
41.8%
40.7%
ผลิ ต
ปริมำณ
93,855
93,236
88,841
79,973
78,018
ขำย
หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริ มาณขาย (หน่วย: ตัน)

ในช่วงไตรมาสที่ 2/2562 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรู ปลดลง 14.3% ในขณะที่กาไรขันต้
้ นปรั บเพิ่มขึน้ 9.1%
จากปี ก่อนหน้ า
ยอดขายที่ลดลงมีสาเหตุสว่ นหนึ่ง มาจากค่าเงินยูโรและค่าเงิน
ปอนด์สเตอร์ ลิงอ่อนค่าลง 6.8% และ 6.5% เมื่อเทียบกับเงิน
บาทในเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
อัตรากาไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในไตรมาสที่
2/2562 เพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 22.4% จากระดับ 17.6% ในไตรมาส
2/2561 เนื่องจาก
• ราคาวัตถุดิบปลาทูนา่ ปรับตัวลดลง
• การมุ่งเน้ นการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้ า ที่มีมูลค่า เพิ่ ม
มากขึ ้น
• ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี เ ค รื่ อ ง จั ก ร ที่ ทั น ส มั ย ส่ ง ผลใ ห้
ประสิทธิภาพการดาเนินงานดี
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง2:
ยอดขำยเติบโตแข็งแกร่ ง และธุรกิจแซลมอนฟื ้ นตัว
2/2561

3/2561

4/2561

1/2562

2/2562

มูลค่ ำ
12,962
13,031
15,651
11,529
13,435
แบรนด์ 35.0% 36.1% 35.2% 34.7% 37.6%
รับจ้าง
65.0%
63.9%
64.8%
65.3%
62.4%
ผลิ ต
ปริมำณ
62,253
63,443
67,552
61,862
68,504
ขำย
หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริ มาณขาย (หน่วย: ตัน)

ในไตรมาสที่ 2/2562 ยอดขายของกลุม่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิ จที่เกี่ยวข้ อง ปรั บเพิ่มขึ ้น 3.6%
จากปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการขายที่ปรับ
เพิ่มขึน้ ถึง 10.0% จากปี ก่อนหน้ า แม้ ว่าราคากุ้งลดลง 1.2%
และราคาแซลมอนจะปรับลดลงก็ตาม (-5.4%)
อัตรากาไรขัน้ ต้ นของธุรกิ จผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่แข็ง แช่
เย็ น และธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 9.4%
เพิ่ ม ขึ น้ 0.70% เนื่ อ งจากอัต ราก าไรที่ ป รั บ ดี ขึ น้ ในธุ ร กิ จ กุ้ง
แซลมอน และล็อบสเตอร์
ธุรกิ จ แซลมอนในยุโรปมีการปรั บตัวดีขึน้ จากการปิ ดโรงงาน
แปรรู ป แซลมอนในสก๊ อตแลนด์ และการปรั บ ราคาขายเพื่อ
สะท้ อนราคาแซลมอนที่ปรับตัวสูงขึ ้น
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่ ำเพิ่ม และ
อื่นๆ3:
เดินหน้ ำเติบโตต่ อเนื่อง
2/2561

3/2561

4/2561

1/2562

2/2562

มูลค่ ำ
4,450
4,332
5,367
4,384
4,747
แบรนด์
8.7%
9.4%
7.0%
12.2%
13.5%
รับจ้าง
91.3%
90.6%
93.0%
87.8%
86.5%
ผลิ ต
ปริมำณ
63,759
67,126
73,769
67,838
67,508
ขำย
หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริ มาณขาย (หน่วย: ตัน)

ในไตรมาสที่ 2/2562 ยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่ม และ อื่นๆ ปรับเพิ่มขึ ้น 6.7% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2/2561 โดยมีปริ มาณการขายเพิ่มขึ ้น 5.9% ในช่วง
เดียวกัน
• ยอดขายธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงได้ รายงานยอดขายเติบโต
อย่างมากโดยเฉพาะในรูปของปริ มาณการขาย
• ธุรกิ จ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและอื่นๆ รายงานยอดขายโต
จากธุรกิจผลิตกระป๋ อง
อั ต ราก าไรกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสั ต ว์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
มูลค่าเพิ่มและอื่นๆ ปรับตัวดีขึ ้นเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นและ
การจาหน่ายสินค้ ามูลค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึ ้น
หมายเหตุ:
1

้
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรวมธุรกิจทูน่า ซาร ์ดีนและแมคเคอเรลทังหมด
รวมทัง้

แซลมอนกระป๋ องและแซลมอนบรรจุซอง
2

่ ยวข
่ อ้ ง รวมกลุ่มธุรกิจกุง้ (กุง้ แช่แข็ง
ธุรกิจอาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจทีเกี

่
กุง้ มังกร อาหารกุง้ และผลิตภัณฑ ์มูลค่าเพิมของกุ
ง้ ) อาหารแช่แข็ง แซลมอนแช่
้
่ (หมึกแช่แข็ง ปู หอยเชลล ์ สัตว ์นาประเภท
้
เย็นและรมควันรวมทังอาหารทะเลอื
นๆ
่
มีเปลือก และปลาอืนในรู
ปแบบแช่แข็ง)
3

้ ผลิต ภัณ ฑ เ์ พิมมู
่ ล ค่า รวมถึง ธุร กิจ อืน่ รวมธุร กิจ
ธุร กิจ ผลิต ภัณ ฑ ส์ ต
ั ว เ์ ลียง

้ ผลิตภัณฑ ์เพิมมู
่ ลค่า (อาหารปรุงสุกพร ้อมทาน ปลามากุโร่
ผลิตภัณฑ ์สัตว ์เลียง
และหมึกซาชิมิ ผลิตภัณฑ ์ทีจ่ าหน่ ายในประเทศ ผลิตภัณฑ ์เบเกอรี ่ และขนมขบ
้ นๆ)
่
เคียวอื

สัดส่ วนยอดขำยจำแนกตำมธุรกิจแบรนด์ และรับจ้ ำงผลิต
หน่วย: ล้ านบาท
134,375 134,937 133,285
41%

42%

41%

61,583
59%

58%

59%

43%

แบรนด์
รับจ้างผลิต

57%

2559

2560

2561

1H62

ในครึ่ งแรกของปี 2562 สัดส่วนรายได้ ของธุรกิ จแบรนด์อยู่ที่
43% (จาก 41% ในปี 2561) ส่ง ผลให้ ธุ ร กิ จ รั บ จ้ างผลิ ต มี
สัดส่วน 57% ของยอดขายในช่วงดังกล่าว
สาหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในปี 2561 เพิ่มขึ ้น 0.2% จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยสาเหตุหลักมาจากขายสินค้ า
อาหารสัตว์น ้าที่ปรับเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ ยอดขายของธุรกิจรับจ้ างผลิตปรับลดลง 4.3% จากปี ก่อน
หน้ า เนื่องจากปริ มาณขายที่ลดลง และราคาวัตถุดิบปลาทูนา่ ที่
ลดลง
ภำพรวมธุรกิจแบ่ งตำมภูมิภำค:
หน่วย:ล้ านบาท
2559

2560

2561

1H62

ยอดขำยรวม 134,375 134,937 133,285
61,583
อเมริกำ
39.4%
38.8%
37.7%
39.3%
ยุโรป
32.5%
30.8%
30.4%
29.1%
ญี่ปุ่น
6.4%
6.3%
5.7%
4.9%
ไทย
8.3%
9.2%
10.5%
12.4%
ประเทศ
13.4%
14.9%
15.7%
14.3%
อื่นๆ
หมายเหตุ: ประเทศอืน่ ๆ รวมถึงประเทศอืน่ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลาง แคนาดา แอฟริ กา อเมริ กาใต้ และอืน่ ๆ

ในครึ่ งแรกของปี 2562 สัดส่วนยอดขายตลาดในประเทศไทย
และสหรัฐอเมริ กาปรับเพิ่มขึ ้น
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับตลาดไทยส่งผลให้ ยอดขายใน
ประเทศปรับเพิ่มขึ ้นถึง 19% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ยอดขายประเทศสหรัฐอเมริ กาทรงตัวจากจากยอดขายสินค้ า
อาหารทะเลแช่ แ ข็ ง ที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ น้ ถู ก กดดัน โดยยอดขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปที่ปรับลดลง
สัดส่วนยอดขายจากประเทศในกลุม่ ทวีปยุโรปลดลงจากปี ก่อน
หน้ าเนื่องจากค่าเงินยูโรและค่าเงินปอนด์สเตอร์ ลิงอ่อนค่าลง
อย่างมีนยั เมื่อเทียบกับเงินบาท
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ปั จจัยหลักที่กระทบกำรดำเนินงำน:
รำคำวัตถุดบิ หลักไตรมำส 2/2562
รำคำวัตถุดบิ ปลำทูน่ำพันธุ์ Skipjack

รำคำวัตถุดบิ ปลำแซลมอน
(นอร์ วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)

(เหรียญสหรัฐ/ตัน)

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ราคาปลาทูน่าอยู่ที่ 1,200 เหรี ยญ
สหรัฐต่อตัน ขณะที่ในไตรมาสที่ 2/2562 ราคาปลาทูน่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 1,217 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน โดยลดลง 27.0% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2/2561 และ 16.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 61 NOK ต่อ
กิโลกรัม สาหรับในไตรมาสที่ 2/2562 ราคาปลาแซลมอนเฉลีย่
อยู่ที่ 65 NOK ต่อกิโลกรัม โดยปรับลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2/2561 แต่ปรับเพิ่มขึ ้น 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่
1/2562
อัตรำแลกเปลี่ยน
เงินสกุลเหรียญดอลล่ ำสหรัฐต่ อสกุลเงินบำท

รำคำวัตถุดบิ กุ้งขำว
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม)

ในเดือนกรกฎาคม 2562 ราคากุ้งขาวอยูท่ ี่ 147 บาทต่อกิโลกรัม
สาหรับในไตรมาสที่ 2/2562 ราคากุ้งขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 139 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 แต่
เพิ่มขึ ้น 16.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562

ในเดื อ นกรกฎาคม 2562 อัต ราแลกเปลี่ย นสกุลเงิ น เหรี ยญ
สหรัฐต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 30.79 สาหรับไตรมาสที่ 2/2562
บาทเฉลี่ยอยู่ที่ 31.59 อ่อนค่าลง 1.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่
2/2561 และ 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562
เงินสกุลยูโรต่ อสกุลเงินบำท
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ในเดือนกรกฎาคม 2562 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรต่อสกุล
เงิ น บาท อยู่ ที่ 34.56 ส าหรั บ ในไตรมาสที่ 2/2562 อัต รา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย อยู่ที่ 35.48 โดย
อ่อนค่าลง 6.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2561 และ 1.2%
เมื่อเทียบกับไตรมาส ที่ 1/2562

พัฒนำกำรหลักของบริษัทฯ

เป็ นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) ห รื อ ส น ช . , ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และ WeWork Labs โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การสร้ าง ecosystem ที่ ยั่ง ยื น เพื่ อ ปั น้ สตาร์ ท อัพ ฟู้ ด เทคใน
ประเทศไทย โดย SPACE-F เป็ นโครงการบ่มเพาะและเร่ งการ
เติบโตของสตาร์ ทอัพนวัตกรรมอาหารแห่งแรกของโลกที่เกิดขึ ้น
ในประเทศไทย
18 กรกฎำคม 2562 - บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ชูนวัตกรรมอาหารทะเลจากไทยยูเนี่ยน อาทิ เยลโล่ฟิน ทูน่า
สไลซ์ และทูน่ า อิ น ฟิ วชั่น ณ งาน Thailand Industry Expo
2019 ที่จดั ขึ ้นในกรุงเทพมหานคร
ค ว ำ ม ยั่ ง ยื น / Environmental, Social, and Governance
(ESG)
8 พฤษภำคม 2019 - ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จับมือ
กับ คาลิสตา บริ ษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์โปรตีนทางเลือกชันน
้ า ได้
เปิ ดตัวเนื ้อกุ้งจากฟาร์ มที่เลี ้ยงด้ วยอาหารสัตว์โปรตีนผลิตจาก
ก๊ าซธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์ด้านความยัง่ ยืน สามารถ
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ โดยบริ ษัทฯ ได้ นากุ้งจากฟาร์ มดังกล่าว
มานาแสดงเป็ นครัง้ แรกทีง่ านบรัสเซลส์ ซีฟดู้ เอ็กซ์โป

นวัตกรรม
7 มิถุนำยน 2562 - สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็ นองค์
ประธานในงานเปิ ดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ณ บริ ษัท ไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริ หารบริ ษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) พร้ อมด้ วยพนักงานและประชาชน เฝ้าฯ
รับเสด็จ ณ อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญา
ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิ ดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน และ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผู้ อ านวยการกลุ่ม ด้ านนวัต กรรม กราบบัง คมทู ล รายงาน
นิทรรศการ ขณะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติและทีม่ า
ตลอดจนผลงานของศูนย์ นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน และเสด็จยัง
ห้ องปฏิบัติการอาหารของศูนย์ นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ทรงตา
ส้ มตาปลาทูนา่ สูตรพระราชทาน
9 กรกฎาคม 2562 - บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ประกาศความร่ วมมือกับโครงการ SPACE-F (สเปซ-เอฟ) ซึ่ง

12 มิ ถุ น ำยน 2562 - นายยอร์ ก ไอร์ เ ล ประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริ หารด้ านการเงินกลุม่ บริ ษัทไทยยูเนี่ยน กล่าวในงานประชุม
SeaWeb Seafood Summit 2019 ที่กรุ งเทพมหานครว่า จาก
มุม มองของภาคธุ ร กิ จ ความยั่ง ยื น เป็ น หลัก สาคัญ ของการ
ดาเนินงานเพื่อให้ บริ ษัทประสบความสาเร็ จ
นอกจากนัน้ นายยอร์ ก ไอร์ เล ยังได้ รับเกียรติให้ กล่าวในงาน
ประชุ ม 5th CFO Innovation Forum ที่ก รุ ง เทพมหานคร ณ
วั น ที่ 4 ก ร ก ฎ า ค ม 2562 โ ด ย นายยอร์ ก กล่ า วถึ ง เรื่ อง
ความสาคัญของการเชื่อมโยงปั จจัยเรื่ องความยัง่ ยืนเข้ ากับการ
ด าเนิ น งานของบริ ษัท เพื่ อ เพิ่ ม มูลค่าให้ กับ บริ ษั ท ฯ และเพิ่ม
ความมัน่ ใจให้ กบั นักลงทุน
17 มิ ถุน ำยน 2562 - นายธี ร พงศ์ จัน ศิ ริ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ ห าร บริ ษั ท ไทยยูเ นี่ ย น กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุ ร กิ จ
อาหารทะเลระดับโลกพร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หารพนักงานและ
อาสาสมัคร เปิ ดตัวแคมเปญ #GhostGearReborn ประเดิมใน
วัน มหาสมุท รโลก นอกจากนี ้ ในวัน เดี ย วกัน ยัง เข้ า ร่ ว มกับ
สนับสนุนกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่ งทะเล ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าสิริวณ
ั ณวรี นารี รัตนราชกัญญา

เงินสกุลปอนด์ สเตอร์ ลิงต่ อสกุลเงินบำท

ในเดื อ นกรกฏาคม 2562 อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น สกุ ล ปอนด์
สเตอร์ ลิง ต่อ สกุลเงิ น บาท อยู่ที่ 38.47 สาหรั บ ในไตรมาสที่
2/2562 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิงต่อสกุลเงิน
บาทเฉลี่ย อยู่ที่ 40.60 โดยอ่อนค่าลง 6.5% เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 2/2561 และ 1.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ในโครงการอนุรักษ์ แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ ทะเลไทย โดย
กองทัพเรื อ และเมืองพัทยา ณ บริ เวณหาดตาแหวน ต.เกาะ
ล้ าน เมืองพัทยา
27 มิถุนำยน 2562 — ดร. แดเรี่ ยน แมคเบน ผู้อานวยการกลุม่
ส่งเสริ มกิจการองค์กรและความยัง่ ยืน บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) ให้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้ าทายที่สาคัญ
ของการเผชิญปั ญหาแรงงานทาสยุคใหม่ กับบริ ษัทต่างๆ ของ
ออสเตรเลียที่เตรี ยมรับมือกับความเสี่ยงแรงงานทาสยุคใหม่ใน
ห่วงโซ่อุปทานของตนเอง ในงานประชุมที่จัดโดยรั ฐบาลของ
ประเทศออสเตรเลีย ณ นครซิดนีย์
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร. แดเรี่ ยน แมคเบน ยังได้ ให้
ข้ อ มูลกับ ผู้น าธุ ร กิ จ จากนานาชาติ ภาครั ฐ และภาคประชา
สังคมถึงการขับเคลื่อนเรื่ องการสรรหาแรงงานอย่างมีจริ ยธรรม
และผลลัพธ์ทางบวกต่อแรงงานข้ ามชาติ ในงานประชุม Global
Forum for Responsible Recruitment ประจาปี ครัง้ ที่ 3 ที่จัด
ขึ ้นในกรุงเทพ
5 กรกฎำคม - บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เปิ ด
ศูน ย์ เ ตรี ย มความพร้ อมเด็ กก่ อ นวัย เรี ยนแห่ง ที่ 4 ที่ โรงเรี ย น
หลวงแพทย์ โกศลอุป ถัมป์ จัง หวัดสมุทรสาคร ภายใต้ ความ
ร่ วมมือในโครงการเตรี ยมความพร้ อมแก่เด็กข้ ามชาติเพื่อเข้ า
ระบบการศึกษาไทย
กิจกรรมบริษัทและกำรลงทุนบริษัทฯ
14 พฤษภำคม 2562 – บริ ษัท Thai Union China ได้ จดั แสดง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลคุณภาพสูงภายใต้ แบรนด์ King Oscar
ณ งานแสดงสิน ค้ า SIAL ซึ่ง เป็ น งานแสดงสิน ค้ า นวัต กรรม
อาหารใหญ่ ที่ สุด ในภูมิ ภ าคเอเชี ย ที่ จัด ขึ น้ ณ นครเซี่ ย งไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2 มิถุนำยน 2562 – เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่โรงงานกลัน่ น ้ามันปลา
ทูนา่ ของไทยยูเนี่ยนในเมืองรอสต็อค ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่
1 มิถนุ ายน 2562 เจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิงได้ เข้ าควบคุมสถานการณ์
และดับเพลิงเป็ นที่เรี ยบร้ อย ในขณะที่เกิดเหตุ โรงงานปิ ดและ
ไม่มีพนักงานปฏิบตั ิงาน จึงไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บใดๆ และยัง
ไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ ทางไทยยูเนี่ยนได้ ให้ ความร่วมมือ
กับภาครัฐในการหาสาเหตุอย่างเต็มที่
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มแผนก่อสร้ างโรงงานกลัน่ น ้ามันปลาทูน่าใหม่อีก
ครัง้ โดยคาดว่าจะเริ่ มดาเนินงานได้ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563
บริ ษั ท ฯได้ ตัด จ าหน่ า ยสิน ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ โรงงานกลั่น
น า้ มัน ปลาทู น่ า ในประเทศเยอรมัน มูล ค่ า 16 ล้ า นยู โ ร แต่

อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯคาดว่า จะได้ รั บ เงิ น สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ
ชดเชยเต็มจานวน
กรกฎำคม 2562 – Red Lobster บริ ษัทร่ วมที่ไทยยูเนี่ยนได้
เข้ าลงทุนในปี 2559 ได้ เปิ ดร้ านอาหาร Red Lobster สาขาแรก
ในนครปั กกิ่ ง สาธารณรั ฐประชาชนจีน เพื่อให้ บริ การอาหาร
คุ ณ ภาพจากสหรั ฐอเมริ กา โดยร้ านดั ง กล่ า วเปิ ดใน
ห้ างสรรพสินค้ า Taikoo Li ซึ่งมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นชาว
อเมริ กาที่มาทางานในประเทศจีน และผู้บริ โภคท้ องถิ่นชาวจีน
สินค้ ำใหม่
เมษำยน 2562 – King Oscar ได้ เ ปิ ด ตัว ผลิต ภัณ ฑ์ Super
Premium Brisling Sardines ที่ได้ รับการจับอย่างยัง่ ยืน และถูก
บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถมองเห็นอาหารได้ ที่สามารถเปิ ด
ได้ ง่าย ซึ่งเป็ นนวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริ ษัทเพื่อสร้ างความ
แตกต่างให้ กบั ผลิตภัณฑ์ โดยมีจาหน่ายแล้ วในซุปเปอร์ มาเก็ต
ชันน
้ าในประเทศสหรัฐอเมริ กา
พฤษภำคม 2562 – Hawesta ได้ เปิ ดตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Tuna
Infusion ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ปลาทูนา่ ปรุ งรสพร้ อมรับประทานใน
ประเทศเยอรมัน โดย Hawesta ยังได้ เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ Tuna
Salad โดยมี 4 รสชาติ ใ ห้ ผ้ ูบ ริ โภคได้ เ ลือ กรั บ ประทานตัง้ แต่
เดือนมีนาคม 2562 โดยแบรนด์ Hawesta นันเป็
้ นที่ร้ ู จักอย่าง
แพร่หลายในประเทศเยอรมัน
กรกฎำคม 2562 – Chicken of the Sea Frozen Foods ได้
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ล็อบสเตอร์ Orion Cooked Lobster Meat
Retail Pack ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ล๊อบสเตอร์ ปรุ งรสปรุ งสุกซึ่งทา
มาจากล๊ อบสเตอร์ ที่จบั มาจากธรรมชาติ บรรจุลงในบรรจุภณ
ั ฑ์
สูญญากาศ และจัดจาหน่ายภายใต้ แบรนด์ Orion Seafood ซึง่
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีการจัดจาหน่ายแล้ ว ณ ร้ านค้ าส่งชันน
้ าใน
ประเทศอเมริ กา
สิ ง หำคม 2562 – ไทยยูเ นี่ย นได้ เปิ ดตัว ไลน์ สินค้ าใหม่ Wild
Catch ภายใต้ แบรนด์ Chicken of the Sea ในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า โดย Chicken of the Sea Wild Catch นัน้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์พรี เมี่ยม โดยใช้ วตั ถุดิบเป็ นปลาที่จับจากแหล่งนา้
ธรรมชาติ โดยเลือกสรรใช้ ปลาสายพันธุ์ธรรมชาติ Albacore,
Ahi, Yellowfin และ Alaskan Salmon
รำงวัลแห่ งควำมสำเร็จ
12 มิถุนำยน 2562 – ดร. แดเรี่ ยน แมคเบน ผู้อานวยการกลุม่
ส่งเสริ มกิจการองค์กรและความยัง่ ยืน ของบริ ษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ได้ รั บ รางวัล Seafood Champion ใน
ฐานะที่มีวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาความยัง่ ยืนของอาหาร
และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทังอุ
้ ตสาหกรรม ที่
งานประชุมด้ านอาหาร SeaWeb Summit
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
28 มิ ถุน ำยน 2562 – ไทยยูเนี่ยนได้ รับรางวัลแห่งเกี ยรติยศ
จาก 2 สถาบันยักษ์ ใหญ่ ในเอเชี ย ในงานประกาศผลรางวัล
Asian Excellence Award 2019 ครัง้ ที่ 9 ที่ผา่ นมา ไทยยูเนี่ยน
ได้ รับรางวัลซีอีโอยอดเยี่ยม (ด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ) และบริ ษัท
บริ หารงานนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม โดย นายยอร์ ก ไอร์ เล ได้
เป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ รับรางวัลดังกล่าว
นอกจากนี ้ ไทยยูเนี่ยนยังเป็ นหนึงในบริ ษัทที่ได้ รับรางวัล บริ ษัท
ที่มีการบริ หารจัดการยอดเยี่ยม ในรอบทศวรรษนับจากปี 2010
จากงาน Asiamoney Award
กรกฎำคม 2562 - ไทยยูเนี่ยนได้ รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
จากการสารวจ AGM Checklist 2019 ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3 โดย
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
กรกฎำคม 2562 - แบรนด์ John West ซี่งเป็ นแบรนด์ของไทย
ยูเนี่ยนที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋ อง
จากส านัก งานคณะกรรมการรั บ รองมาตรฐานการประมง
(MSC) ประจาปี 2562 ประเทศอังกฤษ ซึง่ เป็ นปี ที่สามติดต่อกัน
ก ร ก ฎ ำ ค ม 2562 - ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Chicken of the Sea
Infusions ปลาทูน่า ในน า้ มัน มะกอกผสมโหระพา รั บ รางวัล
PEOPLE Food Awards ปี 2562: ผลิตภัณฑ์ในซูเปอร์ มาร์ เก็ต
ยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภทปลาทูนา่
เงินปั นผล
บริ ษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานในช่วง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ตามมติการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 มูลค่า 0.25
บาทต่อหุ้น จากการดาเนินงานในครึ่ งปี แรกของปี 2562 โดย
กาหนดวัน XD คือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 วันกาหนดรายชื่อผู้มี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ปั น ผล คื อ วัน ที่ 2 1 สิ ง หาคม 256 2 และก าหนด
จ่ายเงินวันที่ 3 กันยายน 2563
รำยกำรค่ ำใช้ จ่ำยพิเศษทำงกฎหมำย
ในไตรมาส 2/2562 บริ ษั ท Chicken of the Sea ได้ บ รรลุถึ ง
ข้ อ ตกลงช าระค่า ชดเชยกับ ร้ านค้ า ปลีก ส่ว นมากภายใต้ ค ดี
ต่อต้ านการผูกขาด (Antitrust) และคดีอื่นๆ โดยบริ ษัท Chicken
of the Sea ได้ มี ก ารตัง้ ส ารองค่า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษทางกฎหมาย
เพิ่มเติม คิดเป็ นมูลค่า สุทธิ 1,402 ล้ านบาทหลังหักภาษี และ
หากหักผลกระทบจากรายการพิเศษดังกล่าวออก บริ ษัทฯ จะ
บันทึกกาไรสุทธิ จากการดาเนินงานปรกติไตรมาส 2/2562 ที่
1,513 ล้ านบาท
“เราเชื่อว่าการปรับมูลค่าเงินชดเชยดังกล่าวนันได้
้ สะท้ อนความ
คืบหน้ าของคดีที่เกิดขึ ้นกับ Chicken of the Sea รวมถึงความ

เสี่ย งด้ านผลกระทบทางการเงิ นใดๆ ที่ จ ะเกิ ดขึน้ กับบริ ษัทฯ
แล้ ว ” กล่าว มร. ยอร์ ก ไอร์ เล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ าน
การเงินกลุม่ บริ ษัทไทยยูเนี่ยน
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562

งบกำไรขำดทุน
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

2Q62

% ต่อ
ยอดขาย

2Q61

% ต่อ
ยอดขาย

1Q62 % ยอดขาย

2Q62

2Q62

2Q61

1Q62

เปลีย
่ นแปลง เปลีย
่ นแปลง
รายได ้จากการขาย
ต ้นทุนขาย
กาไรขนต้
ั้ น
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการบริหาร

32,214

100%

33,775

100%

29,369

100%

-4.6%

(26,850)

-83.3%

(29,035)

-86.0%

(24,987)

-85.1%

-7.5%

7.5%

5,364

16.7%

4,741

14.0%

4,382

14.9%

13.1%

22.4%

9.7%

(3,794)

-11.8%

(3,529)

-10.4%

(3,362)

-11.4%

7.5%

12.8%

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน

164

0.5%

222

0.7%

80

0.3%

-26.1%

104.4%

รายได ้อืน
่

498

1.5%

628

1.9%

497

1.7%

-20.7%

0.1%

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค ้า

110

0.3%

44

0.1%

347

1.2%

150.4%

-68.3%
20.4%

กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล

2,342

7.3%

2,105

6.2%

1,945

6.6%

11.2%

ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน

(516)

-1.6%

(498)

-1.5%

(528)

-1.8%

3.6%

-2.3%

กาไรก่อนภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล

1,826

5.7%

1,607

4.8%

1,417

4.8%

13.6%

28.9%

ภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล

(196)

-0.6%

(90)

-0.3%

(27)

-0.1%

116.6%

623.8%

(29)

-0.1%

(38)

-0.1%

(43)

-0.1%

-23.7%

-32.6%

1,601

5.0%

1,479

4.4%

1,347

4.6%

8.3%

18.9%

1,513

4.7%

1,368

4.1%

1,273

4.3%

10.6%

18.8%

87

0.3%

110

0.3%

73

0.2%

-20.9%

19.3%

กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานทีย
่ กเลิก
กาไรสุทธิ
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน):
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษท
ั
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้มีส ่วนได ้ส่วนเสียทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุมของบริษัทย่อย
กาไรต่อหุน
้
กาไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐาน

0.32

0.29

0.27

10.6%

18.8%

31.59

31.92

31.61

-1.0%

-0.1%

อ ัตราแลกเปลีย
่ น
บาท/เหรียญสหรัฐ

งบแสดงสถำนะกำรเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด*

2Q62

% ต่อ
สินทร ัพย์รวม

2561

% ต่อ
เปลีย
่ นแปลง
สินทร ัพย์รวม

1,063

0.8%

972

0.7%

9.4%

ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่ - สุทธิ

15,422

11.0%

15,637

10.9%

-1.4%

สินค ้าคงเหลือ - สุทธิ

37,126

26.5%

39,708

27.7%

-6.5%

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน

3,041
56,652

2.2%
40.4%

2,040
58,357

1.4%
40.7%

49.1%
-2.9%

ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

27,542

19.7%

26,320

18.4%

4.6%

เงินลงทุน

21,474

15.3%

23,475

16.4%

-8.5%

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนอืน
่

28,398

20.3%

30,530

21.3%

-7.0%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์

6,050
140,116

4.3%
100%

4,708
143,390

3.3%
100%

28.5%
-2.3%

้ จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่
ส่วนของเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส
เงินกู ้ยืมระยะยาว
ิ ไม่หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ
้ น
รวมหนีส

15,688
18,946
9,989
887
45,509
38,867
9,727
94,103
3,502
42,511
140,116

11.2%
13.5%
7.1%
0.6%
32.5%
27.7%
6.9%
67.2%
2.5%
30.3%
100%

14,145
18,843
3,916
2,027
38,930
47,863
10,483
97,276
3,140
42,974
143,390

9.9%
13.1%
2.7%
1.4%
27.1%
33.4%
7.3%
67.8%
2.2%
30.0%
100%

10.9%
0.5%
155.1%
-56.2%
16.9%
-18.8%
-7.2%
-3.3%
11.5%
-1.1%
-2.3%

ส่วนได ้เสียทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้

*รวมเงินลงทุนระยะสัน้
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
งบกระแสเงินสด
งบรวม
(หน่วย: ล้านบาท)

1H62

1H61

เปลีย
่ นแปลง

กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้

1,349

1,069

279

่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายจากกาไรจากการดาเนินงาน
ปรับปรุงค่าเสือ

1,803

1,437

366

ปรับปรุงรายการอืน
่

970

1,658

(688)

ิ ดาเนินงาน
การเปลีย
่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สน

484

3,551

(3,067)

เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

4,606

7,716

(3,110)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

4,654

7,529

(2,875)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน

(2,307)

(2,124)

(184)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจ ัดหาเงิน

(3,004)

(5,308)

2,304

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ

(657)

97

(755)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต ้นงวด

1,311

573

738

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย
่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(59)

2

(61)

้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ว ันสินงวด

594

672

(78)

งบจ่ายลงทุน

2,169

2,553

(384)

ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ

2,437

5,163

(2,726)

*ข้ อมูลตัวเลขตามงบการเงินที่ประกาศในเดือนสิงหาคม 2562
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