บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
ไตรมาส 3/2563: กาไรสุทธิสูงถึง 2 พันล้ านเป็ นครัง้ แรกใน
ประวัติการณ์ ยอดขายเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ อาหารทะเลแช่
แข็งพลิกฟื ้ นกลับมา
รายได้ รวม
ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด มหาชน (บริษัท
ฯ) รายงานยอดขายเพิ่มขึน้ 9.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2562
มาอยู่ที่ 34,784 ล้ านบาทโดยมาจากทุกธุรกิจหลักเติบโต ในขณะที่
กลุ่ม สินค้ าธุร กิจอาหารทะเลแปรรู ป ยังรายงานยอดขายที่เ ติ บ โต
อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งได้ พลิกฟื ้นกลับมารายงาน
ยอดขายเติบโตกว่า 4.7% จากปี ก่อนหน้ าเนื่องจากธุรกิจร้ านอาหาร
ได้ กลับมาเปิ ดร้ าน ค่าเงินบาทอ่อนตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น
ส่งผลให้ ยอดขาย 9 เดือนแรกของปี 2563 ปรับ เพิ่มขึน้ 5.9% มาอยู่
ที่ 98,938 ล้ านบาท
กาไรขัน้ ต้ น
เนื่องจากยอดขายสินค้ าแบรนด์ที่มีอัตรากาไรสูงปรับเพิ่มขึน้ และ
การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นใน
ไตรมาสที่ 3/2563 อยู่ที่ 18.2% เพิ่มขึ ้น 2.25% จากปี ก่อนหน้ า ดังนั ้น
บริษัทรายงานตัวเลขกาไรขันต้
้ นไตรมาส 3/2563 ที่ 6,327 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 24.6% จากปี ก่อนหน้ า กาไรขันต้
้ น 9 เดือนแรกของปี 2563
เพิ่มขึ ้น 17.4%
กาไรจากการดาเนินงาน
บริ ษัทรายงานกาไรจากการด าเนิ นงาน 1,998 ล้ านบาท เพิ่มขึน้
31.8% จากปี ก่อ นหน้ า ซึ่งเป็ นผลมาจากกาไรขัน้ ต้ นที่ปรั บ สูง ขึ น้
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อยอดขายลดลงมาอยู่ที่ 12.4% เมื่อเทียบกับ
11.2% ในไตรมาส 3/2562 ค่าใช้ จ่ายการบริ หารที่ปรับสูงขึ ้นนัน้ ส่วน
หนึ่งเกิดจากการตังส
้ ารองการเสื่อมมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทใน
เครื อ TU Canada อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ ที่เกิดขึน้ กาไร
จากการดาเนินงาน 9 เดือนแรกของปี อยู่ที่ 5,883 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
43.3% จากปี ก่อนหน้ า
กาไรสุทธิ
ก าไรสุ ท ธิ ไ ตรมาส 3/2563 อยู่ ที่ 2,056 ล้ านบาท สู ง สุ ด เป็ น
ประวัติการณ์ เพิ่มขึ ้น 50% จากปี ก่อนหน้ า ซึ่งเป็ นผลมาจากธุร กิจ
หลักแข็งแกร่ ง กาไรสุทธิ 9 เดือ นแรกของปี อ ยู่ที่ 4,789 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 74% จากปี ก่อนหน้ า และหากแยกค่าใช้ จ่ายทางกฎหมาย
ในไตรมาส 2/2562 ออก กาไรสุทธิ 9 เดือนยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้น 15%
จากปี ก่อน
กระแสเงินสดและอัตราหนีส้ ินต่ อทุน
เนื่อ งจากอัตราก าไรที่ ดีขึ น้ การควบคุมสิ นค้ า คงคลัง และการจัด
การเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทบันทึกกระแสเงินสดอิสระช่วง
9 เดือนแรกของปี 2563 ได้ มากถึง 9,198 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัท
สามารถชาระหนี ้คืนได้ มากถึง 2.5 พันล้ านบาทในปี นี ้ โดยอัตราส่วน
หนี ้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.97 เท่า ณ สิ ้นไตรมาส 3/2563

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

ราคาหุ้น (3/11/2563)
14.90 บาท
ราคาย้ อนหลังในรอบ 52 สัปดาห์:
ราคาปิ ดสูงสุด
16.00 บาท
ราคาปิ ดต่าสุด
11.90 บาท
จานวนหุ้นจดทะเบียน:
4,771.8 ลบ.
ราคาพาร์ :
0.25 บาท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
71.1 พัน ลบ.
มูลค่าการซื ้อขายเฉลี่ยต่อวัน (YTD)
347.6 ลบ.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(30/09/2563)
ครอบครัวจันศิริ
19.28%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
14.48%
กลุ่มมิตซูบิชิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
7.29%
ครอบครัวนิรุตตินานนท์
6.90%
สานักงานประกันสังคม
4.87%
ภาพรวมของธุรกิจ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรื อ TU เป็ น
หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก TU เป็ น
เจ้ าของแบรนด์อาหารทะเลชันน
้ าต่างๆ ในหลายๆตลาด
หลัก รวมทังมี
้ เครื อข่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตและ
เครื อข่ายการกระจายสินค้ าครอบคลุมทัว่ โลก โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้ แก่ ทูน่ากระป๋ องและกุ้งแช่แข็ง
นอกจากนี ้ TU ยังมีธุรกิจรับจ้ างผลิต ที่ผลิตให้ แบรนด์
ของลูกค้ าอีกด้ วย ในด้ านการพัฒนาที่ยงั่ ยืน TU ยังได้ ให้
คามัน่ ว่าจะมีส่วนทาให้ เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม การมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั่ ยืน รวมทัง้
ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ตัวเลขทางการเงินที่สาคัญ*
หน่วย: ล ้านบาท
ยอดขาย

3Q63

3Q62

2Q63

34,784

31,838

33,051

กาไรขัน
้ ต ้น

6,327

5,077

6,027

EBITDA

3,883

3,182

3,350

กาไรสุทธิ

2,056

1,374

1,716

0.42

0.29

0.34

อัตราส่วนกาไรขัน
้ ต ้น (%)

18.2%

15.9%

18.2%

อัตราส่วนกาไรสุทธิ (%)

5.9%

4.3%

5.2%

ิ ทีม
สัดส่วนหนีส
้ น
่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (x)

0.97

1.43

0.96

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (%)

9.2%

8.8%

8.3%

ิ ทีม
หนีส
้ น
่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ สุทธิต่อ EBITDA (x)

4.17

5.38

4.32

กาไรต่อหุ ้น (บาท)

*มีการปรับปรุ งตัวเลขตามงบการเงินที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2563

มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นผู้นำทำงด้ำนอำหำรทะเลที่น่ำเชื่อถือที่สุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพือ่ รักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลั ง
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
บทวิเคราะห์ งบการเงิน
หน่วย: ล ้านบาท
ยอดขาย
ต ้นทุนขาย
กาไรขนต้
ั้ น
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย
่ น
รายได ้อืน
่
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค ้า
้ จ่าย
กาไรก่อนห ักภาษีเงินได้และดอกเบีย
ต ้นทุนการเงิน
กาไรก่อนห ักภาษีเงินได้
ภาษี เงินได ้
กาไรสุทธิ
กาไต่อหุน
้
อัตราแลกเปลีย
่ น USD/THB

อัตรากาไรขัน
้ ต ้น
สัดส่วน SG&A ต่อยอดขาย
อัตรากาไรสุทธิ

3Q63
34,784
(28,457)
6,327
(4,329)
98
533

3Q62
31,838
(26,762)
5,077
(3,561)
78
473

YoY
9.3%
6.3%
24.6%
21.6%
25.8%
12.6%

258

201

28.4%

2,887

2,267

27.3%

(437)
2,450
(308)
2,056
0.42
31.33
18.2%
12.4%
5.9%

(508)
1,759
(278)
1,374
0.29
30.71
15.9%
11.2%
4.3%

-14.0%
39.2%
10.6%
49.7%
44.2%
2.0%

2Q63
33,051
(27,024)
6,027
(3,671)
216
378

QoQ
5.2%
5.3%
5.0%
17.9%
-54.5%
41.0%

(579)

-144.5%

2,370

21.8%

(438)
1,932
(140)
1,716
0.34
31.95
18.2%
11.1%
5.2%

-0.3%
26.8%
119.4%
19.8%
20.6%
-1.9%

ในไตรมาสที่ 3/2563 บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(บริ ษัทฯ) รายงานยอดขาย 34,784 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 9.3%
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2562 โดยหลักเป็ นผลมาจากปริ มาณ
ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นกว่า 12.4%
จากปี ก่อนหน้ าเนื่องจากผู้บริ โภคทาอาหารในครัวเรื อนมากขึ ้น
ยอดขายกลุ่มสินค้ าอาหารทะเลแช่แข็งได้ ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ นบวก
จากการที่ ร้ านอาหารเปิ ด ให้ บ ริ ก ารในช่ ว งไตรมาส 3/2563
ส่งผลให้ ยอดขายธุรกิจดังกล่าวเติบโต 4.7% จากปี ก่อนหน้ า
เนื่ อ งจากยอดขายสิ น ค้ า ที่ มี อัต ราก าไรสูง เพิ่ ม ขึ น้ และการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ บริ ษัท รายงานอัตรากาไร
ขัน้ ต้ นในระดับสูงที่ 18.2% ใกล้ เคียงกับในไตรมาส 2/2563
และเพิ่มขึน้ จากระดับ 15.9% ในปี ก่อนหน้ า ในขณะที่ธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปและธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงยังสามารถรักษา
อัตรากาไรที่ดีจากไตรมาส 2/2563 ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง
รายงานอัตรากาไรเพิ่มสูง ขึ น้ เนื่ องจากยอดขายปรั บเพิ่มขึน้
โดยกาไรขัน้ ต้ นไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 6,327 ล้ านบาท ปรั บ
เพิ่มขึ ้น 24.6% จากปี ก่อนหน้ า
ในไตรมาส 3/2563 บริ ษัทรายงานกาไรจากการดาเนินงานที่
1,998 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ ถึ ง 31.8% จากปี ก่ อ นหน้ า บริ ษั ท
สามารถรายงานกาไรจากการดาเนินงานที่แข็งแกร่งได้ แม้ ว่าจะ
มีการบันทึกการหักค่าเสื่อมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ ไฟไหม้
โรงงานของบริ ษั ท ในประเทศแคนาดา ก าไรสุ ท ธิ ไ ตรมาส
3/2563 สูงเป็ นประวัติการณ์ ที่ 2,056 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 50%
จากปี ก่อนหน้ า โดยมาจากการดาเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ ง และ
กาไรสุทธิใน 9 เดือนแรกของปี 2563 คิดเป็ น 4,789 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 74% จากปี ก่อนหน้ า
หากแยกผลกระทบจากค่ า ใช้ จ่ า ยทางกฎหมายในไตรมาส
2/2562 ออก กาไรสุทธิจากการดาเนินงานปรกติในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2563 ยังสามารถรายงานการเติบโตได้ ถึง 15.1%
จากปี ก่อนหน้ า
จากผลกาไรสุทธิ ที่ปรั บเพิ่มขึน้ และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ ง
บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ทารายการซื ้อหุ้น ใน
ตลาดมูลค่า 1.5 พันล้ านบาท จ่ายหนี ้คืน 2.5 พันล้ านบาท แต่

ยังสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนสุทธิ (Net D/E)
ได้ อยู่ที่ 0.97 เท่า ซึง่ ลดลงจากระดับ 1.07 เท่า ณ สิ ้นปี 2562
ยอดขาย
ยอดขายไตรมาสที่ 3/2563 เพิ่ ม ขึ น้ 9.3% จากไตรมาสที่
3/2562 มาอยู่ที่ 34,784 ล้ านบาท ยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นมา
จากยอดขายธุ รกิจ อาหารทะเลแปรรู ปที่ เพิ่ มขึน้ กว่า 12.4%
จากปี ก่ อ นหน้ า เนื่ อ งจากผู้บ ริ โภคท าอาหารทานเองมากขึน้
ในขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็งรายงานยอดขาย
ฟื น้ ตัวและเติบโตจากปี ก่อนหน้ าถึง 4.7% เนื่องจากผู้ให้ บริการ
อาหารกลับมาให้ บริ การในระหว่างไตรมาส ส่งผลให้ มีความ
ต้ องการอาหารทะเลแช่แข็งมากขึ ้น
ในไตรมาส 3/2563 ค่าเงินบาทอ่อนตัวจากปี ก่อนหน้ าเมื่อเทียบ
กับเงินสกุลหลัก (เหรี ยญสหรัฐแข็งค่า 2.0%, ยูโรแข็งค่า 7.2%
และปอนด์สเตอร์ ลิง แข็งค่า 6.8%) แต่หากแม้ แยกผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้น 6.4%
จากปี ก่อนหน้ า ซึง่ เป็ นผลมาจากปริมาณการขายที่ปรับเพิ่มขึ ้น
ปริ มาณการขายยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้นที่ระดับ 5.2% จากปี ก่อน
หน้ า นาโดยธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรายงานปริ มาณขายปรับ
เพิ่มขึ ้น 8.7%
ยอดขาย 9 เดื อ นแรกปี 2563 เพิ่ ม ขึ น้ 5.9% จากปี ที่ แ ล้ ว
เช่นเดียวกับปริมาณขายที่ปรับเพิ่มขึ ้น 7.3% ในช่วงเดียวกัน
กาไรขัน้ ต้ น
บริษัทรายงานอัตรากาไรขันต้
้ นในไตรมาสที่ 3/2563 สูงต่อเนื่อง
จากไตรมาส 2/2563 ที่ระดับ 18.2% โดยปรับดีขึน้ จากระดับ
15.9% ในช่วงเดียวกันของปี กอ่ นหน้ า เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วน
ยอดขายสิ น ค้ า แบรนด์ในธุ รกิ จอาหารทะเลแปรรู ป ที่มีอัตรา
ก าไรสูง ในขณะที่ ธุ ร กิ จ อาหารทะเลแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง ได้ มี ก าร
รายงานอัตรากาไรเพิ่มขึน้ จากไตรมาสก่อน อันเนื่องมาจาก
ยอดขายเติบโตขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ยิ่งไปกว่านัน้ โรงงานทัว่ โลกของบริษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบจาก
COVID-19 เนื่องจากมีการบังคับใช้ มาตรการทางสาธารณสุข
อย่ า งเข้ มงวด ส่ ง ผลให้ บริ ษั ท ฯ สามารถผลิ ต อาหารที่ ถู ก
สุขลักษณะให้ กบั ผู้บริโภคทัว่ โลกได้ อย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับยอดขายที่ปรับตัวขึ ้นส่งผลให้ บริ ษัทรายงานกาไร
ขันต้
้ นไตรมาส 3/2563 ที่ 6,327 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 24.6% จาก
ปี ก่อนหน้ า
กาไรขันต้
้ น 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 17,395 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น
17.4% จากปี ก่อนหน้ าเนื่องจากยอดขายและอัตรากาไรที่ปรับ
ดีขึ ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารไตรมาส 3/2563 เพิ่ ม ขึ น้
21.6% เนื่องจากบริ ษัทลงทุนในธุรกิจแบรนด์มากขึ ้นเนื่องจาก
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมีการเติบโตสูงในปี นี ้ และบริ ษัทยังได้
บั น ทึ ก ค่ า เสื่ อ ม Goodwill จากเหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ โ รงงานใน

มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นผู้นำทำงด้ำนอำหำรทะเลที่น่ำเชื่อถือที่สุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพือ่ รักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลั ง

2

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
ประเทศแคนาดาในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี นี ้ ดัง นัน้ อัต ราส่ ว น
ค่าใช้ จ่าย SG&A ต่อยอดขายไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 12.4%
โดยปรับเพิ่มขึ ้นจากระดับ 11.2% ในปี ก่อนหน้ า โดยถ้ าหักค่า
เสื่อมดังกล่าวออก อัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ 11.9%
แม้ ว่าจะมีการตั ้งค่าเสื่อมดังกล่าว กาไรจากการดาเนินงานไตร
มาส 3/2563 ยังสูงถึง 1,998 ล้ านบาท ปรับเพิ่มขึ ้น 31.8% จาก
ปี ก่ อ นหน้ าจากธุ ร กิ จ หลั ก เติ บ โตแข็ ง แกร่ ง ก าไรจากการ
ดาเนินงาน 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 5,883 ล้ านบาท ปรับตัว
ขึ ้น 43% จากปี ก่อนหน้ า
กาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ
รายงานผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไตรมาส 3/2563 มูลค่า
98 ล้ านบาท ปรับเพิ่มขึ ้นจาก 78 ล้ านบาทในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า
แม้ ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักในช่วง
9 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทยังสามารถบันทึกผลกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนได้ ที่ 52 ล้ านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี
2563 เมื่อเทียบกับผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใน 9 เดือนปี
แรกของปี 2562 มูลค่า 323 ล้ านบาท
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมไตรมาส 3/2563 อยู่ที่
258 ล้ านบาท เทียบกับส่วนแบ่งกาไรมูลค่า 201 ล้ านบาท ใน
ไตรมาส 3/2562 ซึ่งเกิดจาก Red Lobster รายงานผลขาดทุน
ลดลงจากไตรมาสก่อ น เนื่ อ งจากบริ ษัท ในเครื อ ได้ มี การลด
ต้ นทุน มุ่งขายแบบทานนอกร้ าน และมีการเปิ ดให้ บริ โภคใน
ร้ านในระหว่ า งไตรมาส ส่ ง ผลให้ ผลการด าเนิ น งานขาดทุน
ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 เดือนแรกปี 2563
อยู่ที่ 339 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลจากเหตุผลข้ างต้ น เมื่อเทียบกับ
ส่วนแบ่งกาไรที่ 658 ล้ านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2562
รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นในไตรมาสที่ 3/2563 มีมลู ค่า 533 ล้ านบาท โดยปรับ
ขึ ้นจาก 473 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3/2562
รายได้ อื่น ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 1,329 ล้ านบาท
ลดลงจาก 1,468 ล้ านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยการ
ลดลงนัน้ ส่วนมากเกิดจากกาไรจากการขายสิ นทรั พย์ มูลค่ า
100 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2562
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินในไตรมาสที่ 3/2563 ลดลง 14.0% มาอยู่ที่
437 ล้ านบาท (จาก 508 ล้ านบาทในไตรมาส 3/2562) โดยการ
ลดลงนันเกิ
้ ดจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนใน
ไตรมาส 4/2562 และต้ นทุนทางการเงิน 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่
ที่ 1,310 ล้ านบาทลดลง 15.6%

ภาษีเงินได้
ตามหน้ างบการเงิน บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ในไตรมาสที่
3/2563 อยู่ที่ 308 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ 278 ล้ านบาทในไตร
มาส 3/2562 โดยบริ ษัทจ่ายภาษี มากขึ ้นสอดคล้ องกับผลกาไร
ที่ปรับดีขึ ้นของบริษัท
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่ที่ 597 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ 9 เดือนแรกปี 2562 จากการ
ดาเนินงานปรกติที่ 502 ล้ านบาท ซึง่ ค่าใช้ จ่ายภาษีที่เพิ่มขึ ้นนัน้
เกี่ ย วข้ องกั บ ผลประกอบการธุ ร กิ จ ที่ ป รั บ ดี ขึ น้ ส่ ง ผลให้ มี
ค่าใช้ จ่ายภาษีมากขึ ้น
กาไรสุทธิ
บริ ษัทฯ รายงานกาไรสุทธิ ไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 2,056 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 49.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2562 เนื่องจากผล
ประกอบการธุรกิจหลักและบริษัทในเครื อที่ดีขึ ้น โดยอัตรากาไร
สุทธิไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 5.9% เพิ่มขึน้ จาก 4.3% ในปี ก่อน
หน้ า
ก าไรสุท ธิ 9 เดื อ นแรกปี 2563 อยู่ ที่ 4,789 ล้ า นบาท ปรั บ
เพิ่มขึ ้น 73.6% จากปี ก่อนหน้ า
บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สินทรัพย์รวมทัง้ หมดของบริ ษัทฯ
อยู่ที่ 144,789 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.0% จาก 141,909 ล้ านบาท
ณ สิน้ ปี 2562 เป็ นผลหลักมาจากเงินสดและสินค้ าคงคลังที่
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ ้น
สินค้ าคงคลังสุทธิเพิ่มขึ ้น 2.4% จากระดับ ณ สิ ้นปี 2562 มาอยู่
ที่ 37,758 ล้ านบาท ณ สิ ้นไตรมาส 3/2563 โดยหลักเป็ นผลมา
จากราคาปลาทูน่า Skipjack ปรับเพิ่มขึ ้น 58% เมื่อเทียบกับ ณ
สิ ้นปี 2562 มาอยู่ที่ระดับ 1,500 เหรี ยญต่อตัน
ลูกหนีก้ ารค้ าและเงินค้ างรั บอื่น อยู่ที่ 14,344 ล้ านบาท จาก
ระดับ ณ สิ น้ ปี 2562 ที่ 14,869 ล้ า นบาทแม้ ว่า ยอดขายจะ
ปรั บ ตัว ขึ น้ ก็ ต าม อัน เป็ น ผลมาจากการจัด เก็ บ เงิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม ณ สิ ้นไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 85,254
ล้ านบาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ ้น 3.5% จาก ณ สิ ้นปี 2562 ที่ 82,362
ล้ านบาท เนื่องจากกิจกรรมการลงทุนปรกติในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2563
หนี ้สินหมุนเวียนรวมปรับเพิ่มขึ ้น 19.0% จาก ณ สิ ้นปี 2562 มา
อยู่ที่ 42,619 ล้ านบาท ณ สิน้ ไตรมาส 3/2563 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากยอดหนี ้จะมีการชาระภายใน 1 ปี ปรับเพิ่มขึ ้น
เมื่ อ เที ย บกับ ช่ วงปลายปี 2562 หนี ส้ ิ น รวมทรงตัว ณ ระดับ
90,639 ล้ านบาท (โดยเพิ่มขึน้ เพียง 0.6% จาก 90,114 ล้ าน
บาท ณ สิ ้นปี 2562) เนื่องจากการจ่ายหนี ้สินคืนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมดไม่
้
รวมหุ้นกู้ลกั ษณะคล้ ายทุนและส่วน
ได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม เพิ่มขึน้ 5.3% (2,242 ล้ านบาท)
จาก ณ สิ ้นปี 2562 มาอยู่ที่ 44,716 ล้ านบาท อันเป็ นผลจาก
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
การที่บริษัทฯ รายงานผลกาไรอย่างต่อเนื่องในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2563
บทวิเคราะห์ กระแสเงินสด
ในช่ ว ง 9 เดื อ นแรกของปี 2563 เงิ น สดรั บ จากกิ จ กรรมการ
ดาเนินงานอยู่ที่ 11,512 ล้ านบาท กระแสเงินสดที่เป็ นบวกนันมี
้
สาเหตุหลักจากผลการดาเนินงานที่มีกาไรในระหว่างปี โดย
บริ ษัทฯ รายงาน EBITDA จานวน 9,866 ล้ านบาทในช่วง 9
เดือนแรกของปี 2563 แม้ ว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจะเพิ่มขึ ้นตาม
ราคาวั ต ถุ ดิ บ และยอดขายที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ น้ วั น ของเงิ น ทุ น
หมุนเวียนในไตรมาส 3/2563 ยังอยู่ที่ระดับ 105 วัน ซึ่งลดลง
จาก 111 วันในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
เงินสดสุทธิที่ใช้ ในกิจกรรมการลงทุนอยู่ท่ี่ 2,858 ล้ านบาท ซึ่ง
สอดคล้ องกับการลดงบเงินลงทุนลงมาอยู่ที่ 3,700 ล้ านบาท
(จากเดิมที่ตั ้งไว้ ที่ 4,900 ล้ านบาทในช่วงต้ นปี ) บริ ษัทมุ่งเน้ น
การลงทุนเฉพาะที่เพิ่มประสิทธิ ภาพและสร้ างการเติบโตเป็ น
หลักในสถานการณ์เช่นปั จจุบนั
บริ ษั ท ฯ บั น ทึ ก เงิ น สดจ่ า ยสุ ท ธิ ส าหรั บ กิ จ กรรมจั ด หาเงิ น
จ านวน 7,732 ล้ า นบาทใน 9 เดื อ นแรกของปี 2563 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการชาระคืนหนี ้ การจ่ายดอกเบีย้ จ่ายอัน
เกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน และรายได้ รับ
ที่ลดลงจากบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
จานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมผลขาดทุนจาก
อัต ราแลกเปลี่ ยนของเงินสดและรายการเที ยบเท่า มี เ งินสด
เพิ่มขึน้ เท่ากับ 1,173 ล้ านบาท ส่งผลให้ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 5,862 ล้ านบาท
(รวมผลกระทบจากการใช้ เงินกู้ระยะสั ้น Overdraft)
อัตราส่ วนทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง:
3Q63

3Q62

2Q63

จานวนวันลูกหนีก
้ ารค ้า

33

35

34

จานวนวันสินค ้าคงคลัง

123

127

120

อัตราส่วนสภาพคล่อง (x)

1.40

1.23

1.70

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (%)

9.2%

8.8%

8.3%

อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)

13.5%

12.8%

11.9%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทัง้ หมด (%)

6.1%

6.0%

5.8%

ิ ทีม
หนีส
้ น
่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ สุทธิตอ
่ ส่วนของผู ้ถือหุ ้น (x)

0.97

1.43

0.96

หนีท
้ ม
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ สุทธิต่อEBITDA (x)

4.17

5.38

4.32

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย
้ (x)

6.61

4.46

5.41

มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ ้น)

9.37

8.76

9.22

หมายเหตุ:
อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย ์หมุนเวียน / หนีสิ้ นหมุนเวียน
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน = กาไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 12
เดือนล่าสุด / สินทรัพย ์รวมเฉลีย่
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ = กาไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
เฉลีย่
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์รวม = กาไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินไดน้ ิตบ
ิ ค
ุ คล 12 เดือนล่าสุด / สินทรัพย ์รวมเฉลีย่
้
อัตราหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ = หนีสิ้ นสุทธิ –ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
้ าย / กาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงิน
Debt/EBITDA = หนีสิ้ นทีมี่ ภาระดอกเบียจ่

่ และค่าจัดจาหน่ าย
ได ้ ค่าเสือม
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = กาไรก่อนตน้ ทุนทางการเงินและ
้ าย
ภาษี / ดอกเบียจ่
่
มูลค่าตามบัญชี = รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ / จานวนหุน้ ทีจดทะเบี
ยนและชาระแล้ว

ในไตรมาส 3/2563 จานวนวันลูกหนีก้ ารค้ าสุทธิ อยู่ที่ 33 วัน
ทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ ว โดยบริ ษัทฯ สามารถรักษา
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด เก็ บ หนี จ้ ากลูก ค้ า ในช่ ว งภาวะการ
ระบาดของโรค COVID-19
จานวนวันสินค้ าคงคลังสุทธิ ณ ไตรมาส 3/2563 ปรับเพิ่มขึน้
เล็กน้ อยมาอยู่ที่ระดับ 123 วัน จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่
120 วัน เนื่องจากมูลค่าสินค้ าคงคลังเพิ่มขึ ้นจากราคาวัตถุดิบ
ปลาทูน่าที่ปรับเพิ่มขึ ้น
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิ ้นไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ระดับ
1.40 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ 1.70 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อนหน้ า เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินระยะยาวที่มีกาหนด
ชาระใน 1 ปี ที่มีจานวนเพิ่มขึ ้น
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (ROCE) ในไตรมาส 3/2563 อยู่ที่
9.2% เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากระดับ 8.3% ในไตรมาส 3/2562 โดย
มีเหตุผลหลักมาจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึน้ (กาไรสุทธิ
ก่ อ นดอกเบี ย้ และภาษี ป รั บ เพิ่ ม ขึน้ 27.3% จากปี ก่ อ นหน้ า)
แม้ ว่าจะมีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนซึ่งมีการ
บันทึกเป็ นส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิลดลง 1,351 ล้ านบาท จาก ณ สิ ้น
ปี 2562 คิดเป็ น 2.3% ซึง่ มีเหตุผลหลักมาจากการชาระหนี ้ตาม
ปรกติ ส่งผลให้ สดั ส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 0.97 เท่า เมื่อเทียบกับ
1.07 เท่า ณ สิ ้นปี 2562
บริ ษัทยังสามารถสร้ างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ ง ทาให้ บริ ษัทฯ
สามารถจ่ายหนี ้สินคืนได้ ระหว่างปี อย่างต่อเนื่อง
สัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อน
หักต้ นทุนทางการเงิน ภาษี จ่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัด
จ าหน่ า ย (EBITDA) ในไตรมาส 3/2563 ปรั บ ลดลงมาอยู่ที่
4.17 เท่า จากระดับ 5.38 เท่า ในไตรมาส 3/2562 โดยมีสาเหตุ
มาจากหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิปรับลดลง 10.2% เมื่อเทียบ
กับปี ก่อนหน้ า และ EBITDA ปรับเพิ่มขึ ้น 22.0% เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนหน้ า
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ยในไตรมาส 3/2563
อยู่ที่ 6.61 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 4.46 เท่าในไตรมาส 3/2562 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น (กาไรก่อนดอกเบี ้ย
และภาษี ป รั บ เพิ่ ม ขึ น้ 27.3% และต้ น ทุ น ทางการเงิ น ลดลง
14.0% จากปี ก่อนหน้ า

มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นผู้นำทำงด้ำนอำหำรทะเลที่น่ำเชื่อถือที่สุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพือ่ รักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลั ง
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
หนีส้ นิ เฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้ จ่ าย จาแนกตามสกุลเงิน
ยูโร
1%

ยูโร
1%
บาท
99%
ธันวาคม 2562

บาท
99%
กันยายน 2563

ณ สิ ้นไตรมาส 3/2563 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่าย
อยู่ที่ 58,554 ล้ านบาท โดยหนีส้ ินส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท
โดยมีสดั ส่วนอยู่ที่ 99% ของหนี ้ทังหมด
้
โดยมีหนี ้สินสกุลยูโรอยู่
ที่ 1% ของหนี ้สินทังหมด
้
ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ:
รายได้ รวม:
หน่ วย: ล ้านบาท

31,838

33,051

34,784

14%

15%

15%

40%
45%

35%
50%

38%
47%

3Q62

2Q63

3Q20

+9.3% YoY, +5.2% QoQ
▪
▪

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ▪ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารแช่แข็ง
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิม่ และอื่นๆ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรูป1:
ยังเติบโตสูงอย่ างต่ อเนื่อง
3/2562

4/2562

1/2563

2/2563

3/2563

มูลค่ า
14,466 13,268 15,631
16,394
16,259
แบรนด์
57.5%
48.3%
60.2%
57.4%
57.8%
รับจ้างผลิ ต 42.5% 51.7% 39.8% 42.6% 42.2%
ปริมาณ
90,353 87,580 99,599 101,136
98,176
ขาย
หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริ มาณขาย (หน่วย: ตัน)

ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรู ป เพิ่ ม ขึ น้ 12.4% เนื่ อ งจากปริ ม าณขายที่ ป รั บ เพิ่ ม ขึ น้
8.7% จากปี ก่อนหน้ า โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา
ยอดขายเพิ่มขึ ้นทังในธุ
้ รกิจแบรนด์ (+13.1%) และธุรกิจรับจ้ าง
ผลิ ต (+11.5%) เป็ น ผลมาจากการที่ ผ้ ูบริ โภคปรุ งอาหารใน
ครัวเรื อนเองมากขึ ้น

กาไรขันต้
้ นไตรมาส 3/2563 ปรับเพิ่มขึ ้น 34% จากปี ก่อนหน้ า
มาอยู่ที่ 3,488 ล้ านบาท เนื่องจากยอดขายที่ปรับเพิ่มขึน้ และ
อัตรากาไรที่ปรับสูงขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
ยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป 9 เดือนแรกปี 2563 อยู่
ที่ 48,284 ล้ านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 15.1% โดยกาไรขัน้ ต้ นปรั บ
เพิ่มขึ ้น 25.4% จากปี ก่อนหน้ า
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง2:
ยอดขายกลับมาเติบโต
3/2562

4/2562

1/2563

2/2563

3/2563

มูลค่ า
12,768 14,691 10,944
11,554 13,370
แบรนด์
35.6%
36.3%
37.7%
34.4%
37.2%
รับจ้างผลิ ต 64.4% 63.7% 62.3% 65.6% 62.8%
ปริมาณ
73,084 74,436 61,179
61,284 71,224
ขาย
หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริ มาณขาย (หน่วย: ตัน)

เนื่องจากธุรกิจผู้ให้ บริ การอาหารได้ กลับมาเปิ ดกิจการในช่วง
ไตรมาส 3/2563 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
แช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ปรับเพิ่มขึน้ 4.7% จากปี
ก่อนหน้ า
การที่กลุ่มลูกค้ าผู้ให้ บริ การอาหารเปิ ดกิจการส่งผลให้ มีความ
ต้ องการบริโภคอาหารทะเลแช่แข็งปรับเพิ่มขึ ้น
กาไรขันต้
้ นกลุ่มธุรกิจนี ้ปรับเพิ่มขึ ้น 2.7% จากปี ก่อน และ 74%
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากอัตรากาไรขันต้
้ นฟื น้ ตัว
สู่ระดับปรกติที่ 11%
ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น
และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง 9 เดือนแรกของปี 2563 ปรับลดลง 4.9%
มาอยู่ที่ 35,868 ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่ าเพิ่ม และ
อื่นๆ3:
ยอดขายเติบโตพร้ อมมุ่งเน้ นในธุรกิจมูลค่ าเพิ่ม
3/2562

4/2562

1/2563

2/2563

3/2563

มูลค่ า
4,604
4,896
4,528
5,103
5,155
แบรนด์
7.7%
5.9%
7.8%
5.5%
6.4%
รับจ้างผลิ ต
92.3%
94.1%
92.2%
94.5%
93.6%
ปริมาณขาย 68,874 74,452 62,852 73,322 75,019
หมายเหตุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริ มาณขาย (หน่วย: ตัน)

ในไตรมาสที่ 3/2563 ยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และ อื่นๆ ปรับเพิ่มขึ ้น 12.0% เนื่องจาก
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ ้น จากธุรกิจมูลค่าเพิ่มที่เติบโตขึ ้น

มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นผู้นำทำงด้ำนอำหำรทะเลที่น่ำเชื่อถือที่สุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพือ่ รักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลั ง
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
อัต ราก าไรปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 26% ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง มาจากราคา
วัตถุดิบทูน่าที่ มีเสถี ยรภาพในช่วงที่ผ่านมา และอีกส่วนหนึ่ง
จากการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่มมากขึ ้น
หมายเหตุ:
1

้
้
ธุร กิจ อาหารทะเลแปรรู ปรวมธุร กิจทู น่า ซาร ์ดีนและแมคเคอเรลทังหมด
รวมทังแซลมอน

กระป๋ องและแซลมอนบรรจุซอง
่ ยวข้
่
ธุร กิจ อาหารแช่แ ข็ง แช่เย็ น และธุร กิจ ทีเกี
อ ง รวมกลุ่ ม ธุร กิจ กุ ง้ (กุ ง้ แช่แ ข็ ง กุ ง้ มังกร
่
อาหารกุง้ และผลิตภัณฑ ์มูลค่าเพิมของกุง้ ) อาหารแช่แข็ง แซลมอนแช่เย็ นและรมควันรวมทัง้
2

่ (หมึกแช่แข็ง ปู หอยเชลล ์ สัตว ์นาประเภทมี
้
่
อาหารทะเลอืนๆ
เปลือก และปลาอืนในรู
ปแบบแช่
แข็ง)
้ ผลิตภัณฑเ์ พิมมู
่ ลค่า รวมถึงธุรกิจอืน่ รวมธุรกิจผลิตภัณฑส์ ต
ธุรกิจผลิตภัณฑส์ ต
ั วเ์ ลียง
ั ว์
้
่
เลียง ผลิตภัณฑ ์เพิมมูลค่า (อาหารปรุงสุกพร ้อมทาน ปลามากุโร่และหมึกซาชิมิ ผลิตภัณฑท์ ี ่
3

้ นๆ)
่
จาหน่ ายในประเทศ ผลิตภัณฑ ์เบเกอรี ่ และขนมขบเคียวอื

สัดส่ วนยอดขายจาแนกตามธุรกิจแบรนด์ และรับจ้ างผลิต

ใน 9 เดื อ นแรกของปี 2563 สั ด ส่ ว นยอดขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย โดยส่วนหนึ่งเป็ นผลมา
จากค่าเงินบาทที่อ่อนลงด้ วย
ตลาดสหรั ฐอเมริ กาและยุโรปรายงานยอดขายเพิ่มขึน้ 27%
และ 7% ตามลาดับเนื่องจากยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
แปรรูปและอาหารทะเลแช่แข็งปรับตัวสูงขึ ้น
ยอดขายในประเทศไทยปรับลดลงเป็ น 10% ของยอดขายรวม
เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวชะลอตัวลง
ปั จจัยหลักที่กระทบการดาเนินงาน:
ราคาวัตถุดบิ หลักไตรมาส 3/2563
ราคาวัตถุดบิ ปลาทูน่าพันธุ์ Skipjack
(เหรียญสหรัฐ/ตัน)

หน่วย: ล้ านบาท
134,375 134,937 133,285 126,275
41%

42%

98,938

41%

41%
43%

แบรนด์
รับจ้างผลิต

59%

58%

59%

59%

57%

2016

2017

2018

2019
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ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 สัดส่วนรายได้ ของธุรกิจแบรนด์
เติบโตมากกว่าธุรกิจรับจ้ างผลิตเล็กน้ อย โดยมีสดั ส่วนการขาย
สินค้ าแบรนด์อยู่ที่ 43% และธุรกิจรับจ้ างผลิตมีสัดส่วน 57%
ของยอดขาย
สาหรับยอดขายของธุรกิจแบรนด์ใน 9 เดือนแรกของปี 2563
ปรับเพิ่มขึ ้น 6.7% เนื่องจากธุรกิจแบรนด์ในตลาดอเมริ กาและ
ทวีปยุโรปปรับเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
สินค้ ารับจ้ างผลิตยังคงเติบโตในอัตรา 5.3% จากปี ก่อน แม้ ว่า
ยอดขายกลุ่มลูกค้ าผู้ให้ บริ การอาหารจะลดลงก็ตาม ยอดขาย
อาหารทะเลแปรรูปยังสามารถรายงานยอดขายเติบโตได้ ดี
ภาพรวมธุรกิจแบ่ งตามภูมิภาค:
หน่ วย: ล ้านบาท

2559

2560

2561

2562

ในเดือนตุลาคม 2563 ราคาปลาทูน่าอยู่ที่ 1,300 เหรี ยญสหรัฐ
ต่อตัน ขณะที่ในไตรมาสที่ 3/2563 ราคาปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ที่
1,500 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน โดยเพิ่มขึ ้น 23.3% เมื่อเทียบกับไตร
มาสที่ 3/2562 และเพิ่ ม ขึ น้ 18.4% เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสที่
2/2563
ราคาวัตถุดบิ กุ้งขาว
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม)
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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%
ญี่ปุ่น 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%
หมายเหตุ: ประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลาง แคนาดา แอฟริ กา อเมริ กาใต้ และอื่นๆ

ในเดือนตุลาคม 2563 ราคากุ้งขาวอยู่ที่ 139 บาทต่อกิโลกรัม
สาหรับในไตรมาสที่ 3/2563 ราคากุ้งขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 145 บาท
ต่อกิโลกรัม โดยเพิ่มขึ ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2562
แต่ปรับลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2563

มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นผู้นำทำงด้ำนอำหำรทะเลที่น่ำเชื่อถือที่สุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพือ่ รักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลั ง
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
ราคาวัตถุดบิ ปลาแซลมอน
(นอร์ วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)

7.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2562 และ 4.1% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2/2563
เงินสกุลปอนด์ สเตอร์ ลิงต่ อสกุลเงินบาท

ในเดื อ นตุลาคม2563 ราคาปลาแซลมอนอยู่ที่ 49 NOK ต่ อ
กิโลกรัม สาหรับในไตรมาสที่ 3/2563 ราคาปลาแซลมอนเฉลี่ย
อยู่ที่ 52 NOK ต่อกิโลกรัม โดยปรับลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 3/2562 และลดลง 14.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่
2/2563
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินสกุลเหรียญดอลล่ าสหรัฐต่ อสกุลเงินบาท

ในเดือนตุลาคม 2563 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ
ต่อสกุลเงินบาท อยู่ที่ 31.27 สาหรับไตรมาสที่ 3/2563 บาท
เฉลี่ ย อยู่ที่ 31.33 อ่ อ นค่ า ลง 2.0% เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสที่
3/2562 แต่แข็งค่าขึ ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2563
เงินสกุลยูโรต่ อสกุลเงินบาท

ในเดือนตุลาคม2563 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรต่อสกุลเงิน
บาท อยู่ที่ 36.78 สาหรับในไตรมาสที่ 3/2563 อัตราแลกเปลี่ยน
เงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย อยู่ที่ 36.60 โดยแข็งค่าขึน้

ในเดือนตุลาคม2563 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิง
ต่ อ สกุ ล เงิ น บาท อยู่ ที่ 40.56 ส าหรั บ ในไตรมาสที่ 3/2563
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิงต่อสกุลเงินบาทเฉลี่ย
อยู่ ที่ 40.44 โดยแข็ ง ค่ า ขึ น้ 6.8% เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสที่
3/2562 และ 2.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2/2563
พัฒนาการหลักของบริษัทฯ
ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กับ New Normal ธุ รกิ จ หลัก หมดพลิกฟื ้ น
รายงานการเติบโต
• ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ป ยังคงเติบโตต่อเนื่องใน
ทุ ก ตลาดในไตรมาส 3/2563 บริ ษั ท ได้ เ ห็ น การบริ โภค
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ องมากขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
• ธุ ร กิ จ อาหารแช่ แ ข็ ง กลับ มาเติ บ โตอี ก ครั ง้ เนื่ อ งจากผู้
ให้ บริ การอาหารกลับมาเปิ ดให้ บริ การ บริ ษัทฯได้ เห็นอุป
สงค์ของอาหารทะเลแช่แข็งปรับเพิ่มขึ ้น
• ธุรกิจอาหารสัตว์เลี ้ยงและธุรกิจมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ยังรายงาน
การเติบโตที่สงู ถึง 12% จากปี ก่อนหน้ า โดยอุปสงค์อาหาร
สัตว์เลี ้ยงยังเติบโตดี และบริษัทฯได้ มีการเปิ ดตัวสินค้ าสวัต
กรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ไทยยูเนี่ยน จับมือผู้บริ หารเรด ล็อบสเตอร์ และกลุ่มนัก
ลงทุนนาโดยผู้บริ หารธูรกิจร้ านอาหารชัน้ นา เข้ าถือหุ้น
ใหญ่ ในเรด ล็อบสเตอร์
• บริษัท โกลเด้ น เกท แคปิ ตอล ประกาศตกลงขายหุ้นที่มีใน
บริษัท เรด ล็อบสเตอร์ ซีฟ้ดู ให้ กบั กลุ่มทุนประกอบไปด้ วย
บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งมีการลงทุนใน
เรด ล็ อ บสเตอร์ อยู่ ก่ อ นหน้ านี แ้ ล้ ว กลุ่ ม นั ก ลงุ ท น
ประกอบด้ วยผู้ บริ หารที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจร้ านอาหารชันน
้ าและอุตสาหกรรมการ
บริหาร และกลุ่มผู้บริหารเรด ล็อบสเตอร์ เดิม
• โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ กับกลุ่มนกัลงทุนใหม่ทาให้
บริ ษัทไทยยูเนี่ยน ยังคงถือหุ้นในเรด ล็อบสเตอร์ เท่าเดิม
คิดเป็ นสัดส่วนที่ปรับลดแล้ วเท่ากับร้ อยละ 49
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
• ไทยยูเนี่ยนกลายเป็ นผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใหญ่ที่สุด และ
ยังคงรายงานส่วนแบ่งกาไรร้ อยละ 25
นวัตกรรม:
เดินหน้ าลงทุนในฟู้ดเทคสตาร์ ทอัพตอกยา้ ความเป็ นผู้นา
นวัตกรรมอาหาร
• ไทยยูเนี่ยนลงทุน 4 บริษัทฟู้ดเทคสตาร์ ทอัพ ได้ แก่
o บริ ษั ท อั ล เคมี ฟู้ ด เทค บริ ษั ท สิ ง คโปร์ ที่ ท าธุ ร กิ จ
นวัตกรรมอาหารสาหรั บผู้ป่วยเบาหวาน บริ ษัท มัน
นา ฟู้ ด ส์ จ ากั ด บริ ษั ท โปรตี น จากแมลงและอี
คอมเมิร์ซ จากสหรัฐอเมริกา บริษัท ไฮโดรนีโอ บริษัท
เทคโนโลยีก ารเพาะเลี ย้ งสัตว์ น า้ ที่ ด าเนิ นธุรกิจใน
ประเทศไทยและเยอรมัน ซึง่ 3 บริษัทนี ้เป็ นสตาร์ ทอัพ
ที่ร่วมในโครงการสเปซ-เอฟ ปี แรก และ
o บริ ษั ท วิ ส ไวร์ ส นิ ว โปรตี น อี ก หนึ่ ง บริ ษั ท เงิ น ทุ น
สัญชาติสิงคโปร์ ที่ทาธุรกิจบริ หารกองทุนที่มองหา
โอกาสความร่ ว มมื อ และร่ ว มลงทุ น ในเทคโนโลยี
อาหาร
ไทยยู เ นี่ ย นเปิ ดตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารทะเลโปรตี น เกษตร
ทางเลือก
• ไทยยู เ นี่ ย นมุ่ง มั่น ที่ จ ะน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารทะเล
โปรตี น เกษตรทางเลื อ กที่มี คุณค่าทางสารอาหารและมี
รสชาติดีต่อผู้บริโภค
• เหมาะสาหรับผู้บริ โภคที่มองหารอาหารโปรตีนทางเลือกที่
ทามาจากพืช
• อาหารทะเลโปรตี น ทางเลื อ กตอกยา้ วิ สัยทัศด้ านความ
ยัง่ ยืนของบริษัท
• อาหารทะเลโปรตี น ทางเลื อ กจะสร้ างผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมน้ อยกว่าโปรตีนเนื ้อสัตว์แบบเดิม
• บริ ษัทฯ จะส่งมอลคุณค้ าด้ วยช่องทางการจัดจาหน่ายที่
หลากหลายของบริ ษัท ไม่ว่าจะผ่านแบรนด์สินค้ าของเรา
เอง ผ่านทางผู้ให้ บริ การอาหาร หรื อผ่านทางช่องทางการ
รับจ้ างผลิต
• บริ ษั ท ฯ วางแผนที่ จ ะจัด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า โปรตี น เกษตร
ทางเลือกไปทัว่ โลก
รางวัลแห่ งความสาเร็จ
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 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (อันดับที่ 1)
และ ดร.แดเรี ย น แมคเบน (อัน ดับ ที่ 46) ได้ รั บ การจัด
อั น ดั บ โดยกองบรรณาธิ ก ารของนิ ต ยสารระดั บ โลก
IntraFish จากประเทศนอร์ เวย์ ให้ เป็ นผู้ทรงอิทธิพล 100
คนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก สาหรับบทบาท
ที่ส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลในประเทศไทย
Asset Asian Awards 2020
• ไทยยู เ นี่ ย นได้ รั บ รางวั ล Treasury Team of the Year,
Thailand จัดอันโดย Asset Asian Awards 2020 นาโดย
นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ ผู้จดั การทัว่ ไปกลุ่มการเงินและ
ภาษี องค์กร จากการพัฒนา Global Treasury Center ใน
ประเทศไทยและยังมีการนาเทคโนโลยีเข้ ามาเพื่อจัดการ
กระแสเงินสดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Responsible Business Awards 2020
• ไทยยูเนี่ยนได้ รับรางวัล SDG Impact Award จากโครงการ
ริ เริ่ มระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ส ห ปร ะ ช า ช า ติ ( UN SDGs) ใ น ง า น
Responsible Business Award 2020 ที่มีการจัดขึน้ ในส
หราชอานาจักรในรูปแบบออนไลน์
รางวัลองค์ กรต้ นแบบด้ านสิทธิมนุษยชน 2563
• ไทยยูเนี่ยนได้ รับรางวัลในฐานะองค์กรต้ นแบบด้ านสิทธิ
มนุษยชน ประจาปี 2563 ในประเภทองค์กรธุรกิจขนาด
ใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
ยุติธรรม
FTSE4Good Emerging Index
• ไทยยู เ นี่ ย นยั ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ติ ด อั น ดั บ ดั ช นี
FTSE4Good Emerging Index เป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกัน โดย
ดัชนีดงั กล่าวจะช่วยนักลงทุนตัดสินใจลงทุนในบริ ษัทจาก
มาตรฐานความยัง่ ยืนของบริษัท

มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นผู้นำทำงด้ำนอำหำรทะเลที่น่ำเชื่อถือที่สุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพือ่ รักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลั ง
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

งบกาไรขาดทุน
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

3Q63

% ต่อ
ยอดขาย

3Q62

% ต่อ
ยอดขาย

2Q63 % ยอดขาย

3Q63

3Q63

3Q62

2Q63

เปลีย
่ นแปลง เปลีย
่ นแปลง
รายได ้จากการขาย

34,784

100%

31,838

100%

33,051

100%

9.3%

5.2%

(28,457)

-81.8%

(26,762)

-84.1%

(27,024)

-81.8%

6.3%

5.3%

6,327

18.2%

5,077

15.9%

6,027

18.2%

24.6%

5.0%

(4,329)

-12.4%

(3,561)

-11.2%

(3,671)

-11.1%

21.6%

17.9%

98

0.3%

78

0.2%

216

0.7%

25.8%

-54.5%

รายได ้อืน
่

533

1.5%

473

1.5%

378

1.1%

12.6%

41.0%

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค ้า

258

0.7%

201

0.6%

(579)

-1.8%

28.4%

-144.5%
21.8%

ต ้นทุนขาย
กาไรขนต้
ั้ น
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการบริหาร
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน

กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคล

2,887

8.3%

2,267

7.1%

2,370

7.2%

27.3%

ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน

(437)

-1.3%

(508)

-1.6%

(438)

-1.3%

-14.0%

-0.3%

กาไรก่อนภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคล

2,450

7.0%

1,759

5.5%

1,932

5.8%

39.2%

26.8%

ภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล

(308)

-0.9%

(278)

-0.9%

(140)

-0.4%

10.6%

119.4%

(13)

0.0%

(25)

-0.1%

(14)

0.0%

-46.6%

-3.0%

2,129

6.1%

1,456

4.6%

1,778

5.4%

46.2%

19.7%

2,056

5.9%

1,374

4.3%

1,716

5.2%

49.7%

19.8%

72

0.2%

82

0.3%

62

0.2%

-12.0%

17.6%

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

0.42

0.29

0.34

44.2%

20.6%

31.33

30.71

31.95

2.0%

-1.9%

อ ัตราแลกเปลีย
่ น
บาท/เหรียญสหรัฐ

งบแสดงสถานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด*

3Q63

% ต่อ
สินทร ัพย์รวม

2562

% ต่อ
เปลีย
่ นแปลง
สินทร ัพย์รวม

5,862

4.0%

4,689

3.3%

25.0%

ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่ - สุทธิ

14,344

9.9%

14,869

10.5%

-3.5%

สินค ้าคงเหลือ - สุทธิ

37,758

26.1%

36,873

26.0%

2.4%

สินทรั พย์หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน

1,570
59,535

1.1%
41.1%

3,115
59,547

2.2%
42.0%

-49.6%
0.0%

ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

28,466

19.7%

27,500

19.4%

3.5%

เงินลงทุน

22,733

15.7%

22,031

15.5%

3.2%

ค่าความนิยมและสินทรั พย์ไม่มต
ี วั ตนอืน
่

30,324

20.9%

27,899

19.7%

8.7%

3,731
144,789

2.6%
100%

4,932
141,909

3.5%
100%

-24.4%
2.0%

สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์
้ จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน

13,285

9.2%

11,277

7.9%

17.8%

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

20,452
7,193
1,689
42,619
38,076
9,943
90,639
3,484
44,716

14.1%
5.0%
1.2%
29.4%
26.3%
6.9%
62.6%
2.4%
30.9%

19,323
4,003
1,205
35,808
44,625
9,681
90,114
3,372
42,474

13.6%
2.8%
0.8%
25.2%
31.4%
6.8%
63.5%
2.4%
29.9%

5.8%
79.7%
40.2%
19.0%
-14.7%
2.7%
0.6%
3.3%
5.3%

144,789

100%

141,909

100%

2.0%

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

*รวมเงินลงทุนระยะสัน้
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563

งบกระแสเงินสด
งบรวม
(หน่วย: ล้านบาท)

9M63

9M62

เปลีย
่ นแปลง

กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้

5,581

3,097

2,485

่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายจากกาไรจากการดาเนินงาน
ปรับปรุงค่าเสือ

2,942

2,717

225

ปรับปรุงรายการอืน
่

1,214

1,407

(194)

ิ ดาเนินงาน
การเปลีย
่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สน

2,403

(324)

2,726

เงินสดสุทธิได ้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

12,140

6,897

5,242

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

11,512

6,749

4,763

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน

(2,858)

(3,366)

508

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจ ัดหาเงิน

(7,732)

(3,931)

(3,801)

921

(548)

1,469

4,483

1,311

3,173

79

(69)

148

้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ว ันสินงวด

5,484

694

4,790

งบจ่ายลงทุน

2,867

3,338

(471)

ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ

9,198

3,523

5,675

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต ้นงวด
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย
่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

*ข้ อมูลตัวเลขตามงบการเงินที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2563
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