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ไตรมาส 1/2564: ก าไรสุทธิอยู่ที่ 1,803 ล้านบาท ปรับสูงขึน้ 
77.4% จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากผลประกอบการดีขึน้ทัง้
สามกลุ่มธุรกิจหลักและมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 

รายได้รวม  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ)รำยงำน
ยอดขำยในไตรมำสที่ 1/2564 ที่ 31,125 ล้ำนบำท ทรงตัวจำก
ช่วงเวลำเดียวกนัปีกอ่นหน้ำ เนื่องจำกยอดขำยอำหำรทะเลแชแ่ขง็
และแช่เย็นปรับตัวเพิ่มขึน้ 10.3% จำกไตรมำส 1 ปีก่อน และ
ยอดขำยธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่มสูงขึน้ 
20.8% ขณะทีย่อดขำยกลุ่มอำหำรทะเลแปรรูปลดลง 13.1% โดย
ภำพรวมยอดขำยรวมยงัเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงก่อน COVID-19 
ในไตรมำส 1/2562 อยู่ 6.0%  
ก าไรขัน้ต้น 
อัตรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 17.7% ปรับ
เพิ่มขึน้ 1.5% เมื่อเทียบกบัไตรมำส 1 ปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรฟืน้
ตัวของอัตรำก ำไรกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นและ
ควำมต้องกำรผลิตภณัฑ์กลุ่มธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์
มูลค่ำเพิ่มที่สูงขึน้ โดยก ำไรขัน้ต้นไตรมำส 1/2564 อยู่ที่ 5,507 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 9.3% จำกไตรมำส 1/2563 และเพิ่มขึน้ 25.7% 
จำกไตรมำส 1/2562 ช่วงก่อน COVID-19  
ก าไรจากการด าเนินงาน 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1/2564 อยู่ที่ 1,871 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 22.4% จำกไตรมำส 1 ปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกอัตรำก ำไร
ขัน้ต้นที่ปรับตวัสงูขึน้ ทัง้นี ้อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรต่อ
ยอดขำยอยู่ที่  11.7% เทียบกับ 11.3% ในไตรมำส 1/2563 
เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยขนส่งที่เพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ดี ค่ำใช้จ่ำยขำยและ
บริหำรเพิ่มขึน้เพียง 3.6% จำกนโยบำยกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำย 
ก าไรสุทธิ 
ก ำไรสุทธิไตรมำส 1/2564 อยู่ที่ 1,803 ล้ำนบำท เพิ่มถึง 77.4% 
จำกไตรมำส 1 ปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและ
แช่เย็น และธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์มลูค่ำเพิ่มมีอตัรำ
ก ำไรท่ีดีขึน้ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน และดอกเบีย้จ่ำยที่ลดลง  
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนปรกติอยู่ที่ 2,030 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 
99.8% โดยมีรำยกำรพิเศษเป็นกำรปรับมูลค่ำทำงบัญชีของ
สัญญำเช่ำของ Red Lobster และกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนใน
บริษัทในเครือ TUMD ที่ประเทศรัสเซีย (รำยละเอียดหน้ำ 3) 
กระแสเงนิสดและอัตราหนีส้ินต่อทุน  
กระแสเงินสดอิสระไตรมำส 1/2564 ถูกกระทบจำกกำรปรับ
เพิ่มขึน้ของมลูค่ำสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่ง 
เนื่องจำกตู้ส่งสินค้ำขำดแคลนและกำรจดัส่งสินค้ำล่ำช้ำ อย่ำงไรก็
ตำม เนื่องจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่แข็งแกร่งส่งผลให้
อัตรำส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.93 เท่ำ ณ สิน้ไตรมำส 
1/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

ราคาหุ้น (07/05/2564)                 15.20 บำท 
รำคำปิดย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดำห์: 
รำคำปิดสงูสดุ     16.00 บำท 
รำคำปิดต ่ำสดุ                                     11.90 บำท                 
จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
รำคำพำร์:       0.25 บำท 
มลูค่ำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด         72.5 พนั ลบ. 
มลูค่ำกำรซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนั (YTD)      342.7 ลบ. 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(9/3/2564) 
ครอบครัวจนัศิริ                       19.26% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั                      15.06% 
กลุ่มมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั                  7.29% 
ครอบครัวนิรุตตินำนนท์                6.92% 
ส ำนกังำนประกนัสงัคม                4.55% 
ภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) หรือ TU เป็น
หน่ึงในบริษัทอำหำรทะเลที่ใหญ่ที่สดุในโลก TU เป็น
เจ้ำของแบรนด์อำหำรทะเลชัน้น ำต่ำงๆ ในหลำยๆตลำด
หลกั รวมทัง้มเีครือขำ่ยในกำรจดัหำวตัถดุิบ ผลิตและ 
เครือข่ำยกำรกระจำยสินค้ำครอบคลมุทัว่โลก โดยมี
ผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ ทนู่ำกระป๋องและกุ้งแช่แขง็ 
นอกจำกนี ้ TU ยงัมีธุรกจิรับจ้ำงผลิต ที่ผลิตให้แบรนด์
ของลกูค้ำอีกด้วย ในด้ำนกำรพฒันำที่ยัง่ยืน TU ยงัได้ให้
ค ำมัน่ว่ำจะมีส่วนท ำให้เกิดกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ
และสงัคม กำรมีทรัพยำกรธรรมชำติที่ยัง่ยืน รวมทัง้
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม 
ตัวเลขทางการเงนิที่ส าคัญ  

 
 

หน่วย: ลา้นบาท 1Q64 1Q63 4Q63

ยอดขาย 31,125     31,103     33,464     

ก าไรขัน้ตน้ 5,507       5,040       6,023       

EBITDA 3,426       2,634       3,092       

ก าไรสุทธิ 1,803       1,016       1,457       

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.37         0.20         0.29         

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (%) 17.7% 16.2% 18.0%

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(%) 5.8% 3.3% 4.4%

สดัสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 0.93         1.05         0.94         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 10.4% 6.4% 9.2%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (x) 3.87         5.51         4.02         
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บทวิเคราะห์งบการเงนิ  

 
ยอดขาย 
ยอดขำยไตรมำสที่ 1/2564 อยู่ที่ 31,125 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 0.1% 
จำกไตรมำสที่ 1/2563 เนื่องจำกยอดขำยอำหำรทะเลแช่แข็งและ
แช่เย็นปรับตัวเพิ่มขึน้ 10.3% จำกปีก่อน และยอดขำยธุรกิจ
อำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่ม เพิ่มขึน้ 20.8% โดย
กลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นมียอดขำยเติบโตจำกกำร
ฟื้นตัวของธุรกิจร้ำนอำหำรและกำรส่งออกที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่
ธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์มลูค่ำเพิ่มมียอดขำยที่เติบโต
ขึน้ทัง้จำกสินค้ำเดิมและใหม่ ส่วนยอดขำยกลุ่มอำหำรทะเลแปร
รูปปรับลดลง 13.1% เข้ำสู่ระดบัปรกติ ทัง้นี ้หำกเทียบกบัช่วงกอ่น 
COVID-19 ไตรมำส 1/2562 แล้วก็ยงัมีกำรเติบโตอยู่  
ในไตรมำส 1/2564 ค่ำเงินบำทโดยรวมอ่อนตัวจำกช่วงเวลำ
เดียวกันในปีก่อนหน้ำเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เหรียญสหรัฐ 
(บำทแข็งค่ำ 3.3%), ยโูร (บำทอ่อนค่ำ 5.8%) และปอนด์สเตอร์ลิง 
(บำทอ่อนค่ำ 4.1%) ซึง่ส่งผลดีต่อกำรเติบโตต่อยอดขำย  
หำกไม่รวมผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียน ยอดขำยของบริษัทฯ 
ในไตรมำส 1/2564 ปรับตวัลดลง 0.2% จำกไตรมำส 1 ปีก่อนหน้ำ 
ปริมำณขำยไตรมำส 1/2564 ลดลงเล็กน้อย 0.6% จำกช่วงเวลำ
เดียวกันปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกยอดขำยผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปร
รูปปรับลดลง  
ก าไรขัน้ต้น 
บริษัทฯ รำยงำนอัตรำก ำไรขัน้ต้นสูงต่อเนื่องที่ระดับ 17.7% ใน
ไตรมำสที่ 1/2564 โดยปรับตัวดีขึน้จำกระดับ 16.2% ในช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรฟื้นตัวของธุรกิจหลัก โดยก ำไร
ขัน้ต้นของธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นปรับเพิ่มขึน้ 44.3% 
เมื่อเทียบกบัไตรมำส 1 ปีก่อนหน้ำ จำกธุรกิจร้ำนอำหำรปรับตวัดี
ขึน้ และก ำไรขัน้ต้นธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและธุรกิจผลิตภัณฑ์
มูลค่ำเพิ่มได้ปรับตัวเพิ่มขึน้ 33.5% จำกยอดขำยที่ปรับเพิ่มขึน้
และกำรเปิดตวัสินค้ำใหม่ เมื่อเทียบกบัไตรมำส 1 ปีก่อนหน้ำ ส่วน
ก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปลดลง 9.8% เนื่องจำก
ยอดขำยเร่ิมเข้ำสู่สภำวะปรกติหลงัจำกที่ขึน้ไปสงูมำกในช่วงไตร
มำส 1/2563 จำกกำรกักตุนสินค้ำ โดยรวมก ำไรขัน้ต้นไตรมำส 

1/2564 อยู่ที่ 5,507 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 9.3% จำกไตรมำส 1 ปีก่อน
หน้ำ  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรต่อยอดขำยอยู่ที่ 11.7% ใน
ไตรมำส 1/2564 ปรับเพิ่มขึน้จำกระดับ 11.3% ในไตรมำส 1 ปี
ก่อนหน้ำ จำกต้นทุนค่ำขนส่งที่สูงขึน้รำว 200-250 ล้ำนบำทใน
ไตรมำสนี ้
แม้ว่ำจะค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งปรับสูงขึน้มำก ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำรเพิ่มขึน้เพียง 3.6% จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน 
อันเนื่องมำจำกกำรควบคุมต้นทุนผ่ำนกำรลดงบกำรตลำดและ
โฆษณำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีเก่ียวกบักำรขำยลง  
ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจำกกำรจัดกำรอัตรำแลกเปล่ียนที่มีประสิทธิภำพ บริษัทฯ 
รำยงำนผลก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนในไตรมำส 1/2564 มูลค่ำ 
244 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัผลขำดทุนอตัรำแลกเปล่ียน 262 ล้ำน
บำทในไตรมำส 1/2563 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมไตรมำส 1/2564 อยู่ที่ 
32 ล้ำนบำท เทียบกับส่วนแบ่งขำดทุนมูลค่ำ 18 ล้ำนบำท ใน 
ไตรมำส 1/2563 ส่วนแบ่งขำดทุนที่สูงขึน้ในไตรมำสนีเ้กิดจำกมี
รำยกำรพิเศษบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรปรับมูลค่ำทำง
บัญชีของสัญญำเช่ำของ Red Lobster มูลค่ำ 307 ล้ำนบำท 
(จ ำนวน 207 ล้ำนบำทส ำหรับผลประกอบกำรปี 2563 และ 100 
ล้ำนบำทส ำหรับไตรมำส 1/2564: รำยละเอียดหน้ำ 3)   
หำกไม่รวมผลกระทบดังกล่ำว บริษัทฯ ได้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของ Red Lobster ที ่81 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 1/2564 
(เทียบกับ ส่วนแบ่งขำดทุนจ ำนวน 111 ล้ำนบำท ในไตรมำส 
1/2563) โดยเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนของ Red Lobster 
ปรับตัวดีขึน้และจำกปัจจัยภำยนอก เช่น โครงกำรฉีดวัคซีนที่
ประสบผลส ำเร็จและมำตรกำรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 
ธุรกิจ Avanti ที่ประเทศอินเดีย นัน้ยงัรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ี
ดี และมีกำรรำยงำนส่วนแบ่งก ำไรที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัปีก่อน 
รายได้อื่น  
รำยได้อื่นในไตรมำสที่ 1/2564 มีมลูค่ำ 351 ล้ำนบำท ลดลงจำก 
418 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 1/2563 กำรปรับลดลงนัน้มำจำก
ค่ำใช้จ่ำยพิเศษที่เกิดขึน้จำกกำรปรับมลูค่ำยุติธรรมเงินลงทุนใน
บริษัท TUMD ที่ประเทศรัสเซีย มลูค่ำ 73 ล้ำนบำท (รำยละเอียด
ตำมหน้ำ 3) นอกเหนือจำกนัน้ บริษัทฯ ยงัคงบนัทึกรำยได้ดอกเบีย้
จำกเงินลงทนุใน Red Lobster อย่ำงต่อเนื่อง  
 
 
 

หน่วย: ลา้นบาท 1Q64 1Q63 YoY 4Q63 QoQ

ยอดขาย      31,125      31,103 0.1%      33,464 -7.0%

ตน้ทนุขาย     (25,617)     (26,063) -1.7%     (27,441) -6.6%

ก าไรข ัน้ตน้        5,507        5,040 9.3%        6,023 -8.6%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       (3,637)       (3,511) 3.6%       (4,085) -11.0%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น           244          (262) na.             38 543.0%

รายไดอ้ืน่           351           418 -16.1%           291 20.6%

         (189) -83.3%

       2,079 17.1%

ตน้ทนุการเงนิ          (397)          (434) -8.7%          (415) -4.3%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิได้        2,037        1,233 65.2%        1,664 22.4%

ภาษีเงนิได ้          (199)          (149) 33.6%          (127) 56.6%

ก าไรสทุธิ        1,803        1,016 77.4%        1,457 23.7%

ก าไตอ่หุน้          0.37          0.20 88.2%          0.29 26.6%

อตัราแลกเปลีย่น USD/THB        30.26        31.29 -3.3%        30.61 -1.2%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 17.7% 16.2% 18.0%

สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขาย 11.7% 11.3% 12.2%

อตัราก าไรสทุธิ 5.8% 3.3% 4.4%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม

และการรว่มคา้
           (32)            (18) 77.2%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้จา่ย        2,434        1,668 46.0%
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ต้นทุนทางการเงนิ 
ต้นทุนทำงกำรเงินในไตรมำสที่ 1/2564 ลดลง 8.7% มำอยู่ที่ 397 
ล้ำนบำท (จำก 434 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2563) โดยกำรลดลง
นัน้เกิดจำกกำรช ำระหนีแ้ละต้นทนุดอกเบีย้ที่ลดลง  
ภาษีเงนิได้ 
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในไตรมำสที่ 1/2564 อยู่ที่ 199 
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ 149 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2563 โดย
บริษัทจ่ำยภำษีมำกขึน้สอดคล้องกบัผลก ำไรท่ีปรับดีขึน้  
บริษัทฯ มีกำรบนัทึกรำยกำรพิเศษเครดิตภำษีจ ำนวน 53 ล้ำนบำท
ในไตรมำส 1/2564 (รำยละเอียดตำมหน้ำ 3)  
ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ รำยงำนก ำไรสุทธิไตรมำส 1/2564 ตำมหน้ำงบฯ อยู่ที่ 
1,803 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 77.4% เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2563 
เนื่องจำกผลประกอบกำรธุรกิจหลกัปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพำะธุรกิจ
อำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็น และธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและ
ผลิตภณัฑ์มลูค่ำเพิ่ม อตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ และก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน โดยอตัรำก ำไรสทุธิต่อยอดขำยไตรมำส 1/2564 อยู่ที่ 
5.8% เพิ่มขึน้อย่ำงมำกจำก 3.3% ในไตรมำส 1/2563  
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติ  
หำกไม่นับรวมรำยกำรพิ เศษที่ เกิดขึ น้  ก ำ ไรสุทธิจำกกำร
ด ำเนินงำนปรกติไตรมำส 1/2564 จะอยู่ที่ 2,030 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 
99.8% จำกไตรมำส1ปีก่อน โดยรำยกำรพิเศษประกอบด้วย  

บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่ที่ 
143,862 ล้ำนบำท ลดลง 0.5% จำก 144,575 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2563 เป็นผลหลกัมำจำกรำยกำรเงินสดและเทียบเท่ำปรับลดลง  
เมื่อเทียบกับช่วงปลำยปี 2563 หนีสิ้นรวมลดลงมำอยู่ที่ 86,734 
ล้ำนบำท (ลดลง 2.4% จำก 88,838 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563) 
เนื่องจำกกำรช ำระคืนหนีอ้ย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทฯมีระดับ 
EBITDA ที่สงูและมีกำรควบคมุงบลงทนุ 
หนีสิ้นหมุนเวียนรวมปรับเพิ่มขึน้ 14.2% จำก ณ สิน้ปี 2563 
เนื่องจำกมีหนีสิ้นระยะยำวปรับสถำนะมำเป็นหนีสิ้นระยะสัน้ที่
ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  ดังนัน้  หนีสิ้นไม่หมุนเวียนจึงลดลง 

18.6% จำก ณ สิน้ปี 2563 ทัง้นี ้ระหว่ำงไตรมำส 1/2564 บริษัท
ได้มีกำรช ำระคืนเงินกู้ระยะสัน้มลูค่ำ 5.9 พนัล้ำนบำท  
ส่วนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด (รวมหุ้ นกู้ ลักษณะคล้ำยทุนมูลค่ำ 6 
พันล้ำนบำท) ปรับเพิ่มขึน้ 2.5% (หรือเพิ่มขึน้ 1,391 ล้ำนบำท) 
จำก ณ สิน้ปี 2563 มำอยู่ที่ 57,128 ล้ำนบำท อันเป็นผลจำก
บริษัทฯ มีผลก ำไรที่ดีในระหว่ำงไตรมำส  
บทวิเคราะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วงไตรมำส 1/2564 เงินสดรับจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 
633 ล้ำนบำท กระแสเงินสดที่เป็นบวกนัน้มีสำเหตุหลักจำกผล
กำรด ำเนินงำนที่มีก ำไรในระหว่ำงไตรมำส โดยบริษัทฯ รำยงำน 
EBITDA จ ำนวน 3,426 ล้ำนบำทในช่วงไตรมำส 1/2564 
เงินสดสุทธิท่ีใช้ในกิจกรรมกำรลงทุนอยู่ ท่่ี 846 ล้ำนบำท ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนกำรลงทุนของบริษัทที่มุ่งเน้นกำรลงทุนใน
โครงกำรที่เพิ่มประสิทธิภำพและเพิ่มกำรเติบโตให้บริษัทฯ  
บริษัทฯ บันทึกเงินสดจ่ำยสุทธิส ำหรับกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 
2,057 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2564 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำร
ช ำระคืนหนีแ้ละกำรจ่ำยดอกเบีย้อนัเก่ียวเนื่องกบัหุ้นกู้ที่มีลกัษณะ
คล้ำยทนุ  
จ ำนวนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (รวมผลขำดทุนจำก
อัตรำแลกเปล่ียนของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ) ลดลงเท่ำกับ 
2,209 ล้ำนบำท ส่งผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 
สิน้ไตรมำส 1/2564 อยู่ที่ 4,077 ล้ำนบำท (รวมผลกระทบจำกกำร
ใช้เงินกู้ระยะสัน้ Overdraft) 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ:  

 

หมายเหตุ: 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนีส้นิหมุนเวยีน 

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทุน = ก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได ้12 

เดอืนล่าสดุ / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก าไรสทุธ ิ12 เดอืนล่าสุด / ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมเฉลีย่ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม = ก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้

นิตบิคุคล 12 เดอืนล่าสดุ / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนีส้นิสุทธ ิ–ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม

Debt/EBITDA = หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่าย / ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษีเงนิได ้

ค่าเสือ่ม และค่าจดัจ าหน่าย 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = ก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษี 

1Q64 1Q63 4Q63

จ านวนวันลูกหนีก้ารคา้ 34            35            32            

จ านวนวันสนิคา้คงคลัง 124          122          125          

อตัราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.18         1.58         1.37         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 10.4% 6.4% 9.2%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 15.5% 8.2% 14.1%

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยทั์ง้หมด (%) 6.9% 4.4% 6.3%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 0.93         1.05         0.94         

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อEBITDA (x) 3.87         5.51         4.02         

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (x) 8.63         6.06         7.46         

มลูค่าตามบัญช ี(บาทต่อหุน้) 9.97         9.04         9.69         

มูลคา่  
 (ล้านบาท) 

รายการพิเศษ  

-207 การปรบัมลูค่าทางบญัชขีองสญัญาเช่าของ Red Lobster 
ส าหรบัผลประกอบการในปี 2563  (บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายและ
เป็นส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิทัร่วม) 

53 เครดติภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัมลูค่าทางบญัชขีองสญัญา
เช่าของ Red Lobster ในปี 2563 (บนัทกึเป็นเครดติภาษี
ของบรษิทัฯ)  

-73 การปรบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในธุรกจิประเทศรสัเซ๊ย 
(บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในรายการรายไดอ้ื่น)  
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/ ดอกเบีย้จ่าย 

มูลค่าตามบญัช ี= รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้   

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไตรมำส 1/2564 ปรับดีขึน้
จำกปีก่อนหน้ำ โดยมี ROCE ที่ 10.4% (เทียบกับ 6.4% ในไตร
มำส 1/2563), ROE ที่  15.5% (เทียบกับ 8.2% ในไตรมำส 
1/2563), และ ROA ที่ 6.9% (เทียบกบั 4.4% ในไตรมำส 1/2563) 
โดยเป็นผลมำจำกบริษัทฯ มีผลก ำไรที่ดีขึน้ (ก ำไรก่อนดอกเบีย้
จ่ำยและภำษีเพิ่ม 46% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน, และ
ก ำไรสทุธิ เพิ่ม 77% จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน) 
ในไตรมำส 1/2564 จ ำนวนวนัลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิอยู่ที่ 34 วนั ลดลง
จำกช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ 35 วนั โดยบริษัทฯ สำมำรถรักษำ
ประสิทธิภำพในกำรจดัเก็บหนีจ้ำกลกูค้ำได้ดี  
จ ำนวนวันสินค้ำคงคลังสุทธิในไตรมำส 1/2564 ปรับเพิ่มขึน้ 
เล็กน้อยมำอยู่ที่ระดบั 124 วนั จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 122 
วัน เนื่องจำกยอดสินค้ำคงคลังที่ปรับเพิ่มขึน้ (+9.7%) เนื่องจำก
สินค้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งเพิ่มขึน้   
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 อยู่ที่ระดับ 
1.18 เท่ำ ลดลงเมื่อเทียบกับ 1.37 เท่ำ ณ สิน้ปี 2563 เนื่องจำกมี
หนีสิ้นท่ีใกล้ครบก ำหนดช ำระเพิ่มขึน้  
หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้สทุธิลดลง 1,157 ล้ำนบำท (ลดลง 2.0%) 
จำก ณ สิน้ปี 2563 เนื่องจำกกำรช ำระหนีต้ำมปรกติ ส่งผลให้
สดัส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตร
มำส 1/2564 อยู่ที่ 0.93 เท่ำ ลดลงจำก 0.94 เท่ำ ณ สิน้ปี 2563  
สัดส่วนหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อน
หักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีจ่ำย ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัด
จ ำหน่ำย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 ปรับลดลงมำอยู่ที่ 
3.87 เท่ำ จำก 4.02 เท่ำ ณ สิน้ปี 2563 เนื่องจำก EBITDA ปรับ
เพิ่มขึน้ 10.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ และหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้สทุธิปรับลดลง  
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ในไตรมำส 1/2564 
อยู่ที่ 8.63 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 6.06 เท่ำในไตรมำส 1/2563 โดยมี
สำเหตหุลกัมำจำก EBITDA ที่ปรับตวัดีขึน้ และต้นทนุทำงกำรเงิน
ลดลง 8.7% จำกช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อน  
หนีส้นิเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ าแนกตามสกุลเงนิ 

 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้จ่ำยอยูท่ี่ 
57,258 ล้ำนบำท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท โดยมี
สัดส่วนอยู่ที่ 80% ของหนีท้ัง้หมด สกุลเงินเหรียญสหรัฐที่ 16% 

และเป็นหนีสิ้นสกุลยูโรและเยนอยู่ที่สกุลละ 2% ของหนีสิ้นที่มี
ภำระดอกเบีย้ทัง้หมด  
ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รายได้รวม: 
   

 

 

 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  
ยอดขายกลับสู่ภาวะปรกติ อตัราก าไรยังคงอยู่ในระดับสูง  

 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 

มูลค่า  15,631 16,394 16,259 14,440 13,580 

แบรนด์ 60.2% 57.4% 57.8% 53.1% 59.3% 

รับจ้างผลิต 39.8% 42.6% 42.2% 46.9% 40.7% 

ปริมาณขาย 99,599 101,136 98,176 93,652 86,197 

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

ในไตรมำสที่ 1/2564 ยอดขำยของกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป
ลดลง 13.1% จำกไตรมำส1/2563 เนื่องจำกปริมำณขำยที่ปรับ
ลดลง 13.5% จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน เนื่องจำกมีกำรซือ้
กกัตนุสินค้ำในช่วงกำรปิดเมืองในเดือนมีนำคมปี 2563  
แม้ว่ำยอดขำยจะลดลง อัตรำก ำไรขัน้ต้นทรงตวัอยู่ในระดบัสงูที่ 
20.2% ในไตรมำส 1/2564 เมื่อเทียบกบัระดบั 19.4% ในไตรมำส 
1/2563 เนื่องจำกรำคำวตัถดุิบที่ปรับลดลง และธุรกิจซำร์ดีน แมค
คอเรล และแซลมอนมีกำรปรับตวัดีขึน้  
ยอดขำยกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปไตรมำส 1/2564 นัน้ยงัคงมี
กำรเติบโตทัง้ในแง่ของยอดขำยและอตัรำก ำไรขัน้ต้นเมื่อเทียบกบั
ช่วงก่อน COVID-19 ในไตรมำส 1/2562  
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: ยอดขายและอตัราก าไรฟ้ืนตัว  

 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 

มูลค่า 10,944 11,554 13,370 13,738 12,076 

แบรนด์ 37.7% 34.4% 37.2% 38.1% 38.4% 

รับจ้างผลิต 62.3% 65.6% 62.8% 61.9% 61.6% 

ปริมาณขาย 61,179 61,284 71,224 69,236 63,081 

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

บาท
99%

ยูโร
1%

ธนัวาคม 2563

บาท
80%

ดอลล่าร์
16%

ยูโร
2%

เยน
2%

มีนาคม 2564

50% 43% 43%

35% 41% 39%

15%
16%

18%

1Q63 4Q63 1Q64

หน่วย: ลา้นบาท 

▪ ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป ▪ ธุรกิจผลิตภณัฑ์ อำหำรแชแ่ขง็ และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
▪ ธุรกจิผลติภณัฑอ์าหารสตัว์เลีย้ง ผลติภณัฑม์ลูค่าเพิม่และอื่นๆ 

31,103 33,464 31,125 

    +0.1% YoY         
    -7.0% QoQ 
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 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 5 

 

ยอดขำยของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และ
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง ฟืน้ตวัอย่ำงมำกที่ 10.3% จำกช่วงเวลำเดียวกนั
ปีก่อนหน้ำ โดยมีปริมำณกำรขำยเพิ่มขึน้ 3.1% จำกช่วงเวลำ
เดียวกนัปีก่อนหน้ำ 
กำรปรับตัวดีขึน้เป็นไปตำมกำรฟื้นตัวของธุรกิจร้ำนอำหำร
โดยเฉพำะในประเทศสหรัฐอเมริกำ และกำรส่งออกที่ปรับตวัดีขึน้  
ก ำไรขัน้ต้นกลุ่มธุรกิจนี ้ซึ่งรวมถึงธุรกิจกุ้งและล็อบสเตอร์ ปรับตวั
ดีขึน้มำอยู่ที่ 10.5% ในไตรมำส 1/2564 เมื่อเทียบกับ 8.1% ใน
ไตรมำส 1/2563  
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ
อื่นๆ3: ยอดขายเติบโตพร้อมอัตราก าไรเติบโตต่อเนื่อง 
 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 

มูลค่า 4,528  5,103  5,155 5,287 5,469 

แบรนด์ 7.8% 5.5% 6.4% 5.1% 4.8% 

รับจ้างผลิต 92.2% 94.5% 93.6% 94.9% 95.2% 

ปริมาณขาย 62,852 73,322 75,019 75,409 72,957 

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

ในไตรมำสที่ 1/2564 ยอดขำยของธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์
เลีย้ง ผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่ม และอื่นๆ ปรับเพิ่มขึน้ถึง 20.8% จำก
ไตรมำสเดียวกันของปีก่อน (ปริมำณขำยเพิ่มขึน้ 16.1%) ซึ่งมำ
จำกกำรมุ่ง เน้นกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่มีก ำไรสูง  กำรเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และกำรที่ผู้คนใส่ใจและเพิ่มกำรใช้จ่ำยในกำร
ดแูลสตัว์เลีย้งมำกขึน้ในช่วงที่เกิดโรคระบำด  
อตัรำก ำไรขัน้ต้นปรับเพิ่มขึน้เป็น 27.4% ในไตรมำส 1/2564 เมื่อ
เทียบกับ 24.7% ในไตรมำส 1/2563 เนื่องจำกยอดขำยที่เพิ่มขึน้
ทัง้ในตลำดในและต่ำงประเทศ  
ยอดขำยและอัตรำก ำไรขัน้ต้นกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์
เลีย้ง ผลิตภณัฑ์มลูค่ำเพิ่ม และอื่นๆ ไตรมำส 1/2564 ปรับเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกบัช่วงกอ่น COVID-19 ไตรมำส 1/2563 เนื่องจำกกำรที่
บริษัทฯ มุ่งเน้นไปยังกำรท ำตลำดสินค้ำที่มีอัตรำก ำไรสูง และมี
สินค้ำนวตักรรมใหม่ๆ ออกมำอย่ำงต่อเนื่อง  
หมายเหตุ:  

1 ธรุกจิอาหารทะเลแปรรูปรวมธรุกจิทูน่า ซารด์นีและแมคเคอเรลทัง้หมด รวมทัง้แซลมอนกระป๋อง

และแซลมอนบรรจุซอง  

2 ธรุกจิอาหารแชแ่ข็ง แชเ่ย็น และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง รวมกลุ่มธรุกจิกุง้ (กุง้แชแ่ข็ง กุง้มงักร อาหาร

กุง้ และผลติภณัฑม์ูลค่าเพิม่ของกุง้) อาหารแชแ่ข็ง แซลมอนแชเ่ย็นและรมควนัรวมทัง้อาหารทะเล

อืน่ๆ (หมกึแชแ่ข็ง ปู หอยเชลล ์สตัวน์ า้ประเภทมเีปลอืก และปลาอืน่ในรูปแบบแชแ่ข็ง) 

3 ธุรกจิผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า รวมถึงธุรกจิอืน่ รวมธุรกจิผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง 

ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า (อาหารปรุงสุกพรอ้มทาน ปลามากุโรแ่ละหมึกซาชมิ ิผลิตภณัฑท์ีจ่ าหน่าย

ในประเทศ ผลติภณัฑเ์บเกอร ี ่และขนมขบเคีย้วอืน่ๆ) 

 
 
 
 

สัดส่วนยอดขายจ าแนกตามธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลิต  
 

 
ในช่วงไตรมำส 1/2564 สดัส่วนรำยได้ของธุรกิจแบรนด์และธุรกิจ
รับจ้ำงผลิตนัน้ทรงตัว โดยมีสัดส่วนกำรขำยสินค้ำแบรนด์อยู่ที่ 
42% และธุรกิจรับจ้ำงผลิตมีสดัส่วน 58% ของยอดขำย 
ส ำหรับยอดขำยของธุรกิจแบรนด์ในไตรมำส 1/2564 ปรับลดลง 
6.7% เนื่องจำกธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปกลับสู่สภำวะปรกติ 
ในขณะที่สินค้ำรับจ้ำงผลิตยงัคงเติบโตในอตัรำ 5.5% จำกปีก่อน 
อนัเนื่องมำจำกธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นฟืน้ตวั 
ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภูมิภาค: 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 2560 2561 2562 2563 1Q64 

ยอดขายรวม 134,937 133,285 126,275 132,402 31,125 

อเมริกา 38.8% 37.7% 39.6% 41.9% 42.7% 

ยุโรป 30.8% 30.4% 27.9% 29.0% 26.9% 

ญี่ปุ่ น 6.3% 5.7% 5.8% 5.3% 5.4% 

ไทย 9.2% 10.5% 11.5% 10.0% 11.7% 

ประเทศอื่นๆ 14.9% 15.7% 15.2% 13.8% 13.3% 

หมายเหต:ุ ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอ่ืนๆ  

ในไตรมำส 1/2564 สดัส่วนยอดขำยในประเทศสหรัฐอเมริกำและ
ประเทศไทยเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีตลำดยโุรปลดลง   
โดยยอดขำยในตลำดอเมริกำเหนือปรับเพิ่มขึ น้  5.6% จำก 
ไตรมำสเดียวกันปีก่อน จำกยอดขำยรับจ้ำงผลิตเพิ่มขึน้ ขณะที่
ยอดขำยประเทศไทยเพิ่มขึน้ 4.8% จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อน 
จำกธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้ง ส่วนยอดขำยทวีปยุโรปลดลง 10.9% 
จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อน เนื่องจำกธุรกิจแบรนด์ยอดขำยลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

58% 59% 59% 58%

58%

42% 41% 41% 42%

42%

2560 2561 2562 2563 1Q64

แบรนด์

รบัจา้งผลติ
31,125

134,937 133,285 126,275 132,402

หน่วย: ล้ำนบำท 
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ปัจจัยหลกัที่กระทบการด าเนินงาน:  
ราคาวัตถุดบิหลักไตรมาส 1/2564 
ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 
รำคำปลำทูน่ำเฉล่ียอยู่ที่ 1,283 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในไตรมำสที่ 
1/2564 ลดลง 11.0% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2563 และลดลง 
3.8% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 4/2563 และในเดือนเมษำยน 2564 
รำคำปลำทนู่ำเฉล่ียอยู่ที่ 1,340 เหรียญสหรัฐต่อตนั  

ราคาวัตถุดบิกุ้งขาว  
(บำท/กิโลกรัม ขนำด 60 ตวั/กิโลกรัม) 

 
รำคำกุ้งขำวเฉล่ียอยู่ที่ 149 บำทต่อกิโลกรัม ในไตรมำสที่ 1/2564 
ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 1/2563 และลดลง 0.9% เมื่อ
เทียบกับไตรมำสที่ 4/2563 และในเดือนเมษำยน 2564 รำคำกุ้ง
ขำวเฉล่ียอยู่ที่ 146 บำทต่อกิโลกรัม  

ราคาวัตถุดบิปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)  

 

รำคำปลำแซลมอนเฉล่ียอยู่ที่ 54 NOK ต่อกิโลกรัม ในไตรมำสที่ 
1/2564  ลดลง 22.7% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2563 แต่ปรับ
เพิ่มขึน้ 13.3% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 4/2563 โดยในเดือน
เมษำยน 2564 รำคำปลำแซลมอนเฉล่ียอยู่ที่ 62 NOK ต่อกิโลกรัม   

อัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงนิบาท 

 

อตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงินเหรียญสหรัฐต่อสกลุเงินบำท ส ำหรับไตร
มำสที่ 1/2564 บำทเฉล่ียอยู่ที่ 30.26 แข็งค่ำขึน้ 3.3% เมื่อเทียบ
กับไตรมำสที่ 1/2563 และ 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 4/2563
ในเดือนเมษำยน 2564 อยู่ที่ 31.33 บำท 

เงนิสกุลยูโรต่อสกุลเงนิบาท 

 

อตัรำแลกเปล่ียนเงินสกลุยโูรต่อสกลุเงินบำทเฉล่ีย อยู่ที่ 36.47 ใน
ไตรมำสที่ 1/2564 โดยอ่อนค่ำลง 5.8% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 
1/2563 และทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 4/2563 โดยในเดือน
เมษำยน 2564 อยู่ที่ 37.49 บำท  

เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงนิบาท 
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อัตรำแลกเปล่ียนเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำท 41.72 
ส ำหรับในไตรมำสที่ 1/2564  อ่อนค่ำลง 4.1% เมื่อเทียบกับไตร
มำสที่ 1/2563 และ 3.2% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 4/2563 โดยใน
เดือนเมษำยน 2564 อยู่ที่ 43.41 บำท  
พัฒนาการหลักของบริษัทฯ 

COVID-19 Update 

การด าเนินธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบน้อย จาก COVID-19  

• เนื่องจำกมำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยที่ เ ข้มงวดและกำร
ด ำเนินงำนที่รวดเร็ว จึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องปิดโรงงำน
ชั่วครำวและปัจจุบันโรงงำนของไทยยูเนี่ยนทุกแห่งทั่วโลก
ยังคงเปิดด ำเนินกำรตำมปกติ ส่วนพนักงำนของบริษัทฯ ใน
จังหวัดสมทุรสำครที่ได้รับผลกระทบก็ได้กลับมำท ำงำนแล้ว 
อย่ำงไรก็ดีกำรขนส่งและห่วงโซ่อุปทำนนัน้ยังคงมีควำมท้ำ
ทำยอยู่บ้ำง 

• โปรแกรมจำกภำครัฐในกำรฉีดวัคซีนในประเทศซีเชลล์, 
สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ มีควำมคืบหน้ำดีและกำร
ด ำเนินกำรในประเทศไทยเป็นไปตำมกฎหมำยท้องถิ่นที่
เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯให้ควำมส ำคัญสูงสุดต่อสุขภำพและ
ควำมปลอดภยัของพนกังำน ลกูค้ำ และห่วงโซ่อปุทำน  

นวัตกรรม 

กลยุทธ์องค์กรปี 2025 ผลักดันการเติบโตสินค้านวัตกรรม  

• ธุรกิจ  Ingredients เ ป็นหัว เ รือใหญ่ในกำรพัฒนำธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่มโดย Thai Union Ingredients (TUI) 
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น ำ้มันปลำทูน่ำ  

UniQDHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของนมผงเด็กและผลิตภณัฑ์
อำหำรเสริม โดยโรงงำนที่รอสต็อก ประเทศเยอรมนันีได้เปิด
ด ำเนินงำนตัง้แต่ เดือนเมษำยน 2564 และเตรียมขำย
ผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลำดในปีนี ้ ส ำหรับ UniQBONE ซึ่งเป็น 
แคลเซี่ยมจำกปลำทูน่ำนัน้จะมีกำรจัดจ ำหน่ำยในรูปแบบ 
B2B ต่อไป  

• บริษัทฯ ยงัคงขยำยธุรกิจที่เก่ียวกบัสขุภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ไ ด้ เ ปิดตัว  Supplements และจัดตั ง้บ ริษัท  Thai Union 
Lifescience (TUL) เพื่อจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพสู่
ผู้บริโภค โดยจะมีกำรเปิดตวัในไตรมำส 3/2564 ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
ได้เข้ำร่วม Joint Venture กบั Interpharma มีแผนท่ีจะเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ Interpharma by Zeavita อำหำรเสริมและอำหำร 
Medical Grade เพื่อจัดจ ำหน่ำยในโรงพยำบำลในคร่ึงหลัง
ของปี 2564 และยิ่งไปกว่ำนัน้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบั ThaiBev 
(BevTech) โดยมีแผนที่จะเปิดตัวเคร่ืองดื่มอำหำรเสริม
ภำยในปี 2564 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  

• ในเดือน เมษำยน 2564 บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ปลำทู
น่ำ MSC กระป๋อง ที่อดุมไปด้วย วิตำมินซี โอเมก้ำ-3 และสำร

ต้ำนอนุมลูอิสระ ภำยใต้แบรนด์ Petit Navire ซึ่งเป็นแบรนด์
อำหำรทะเลบรรจกุระป๋องอนัดับหนึ่งในประเทศฝร่ังเศส โดย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรำยืนหยัดอยู่บนควำมมุ่งมั่น “Healthy 
Living, Healthy Oceans” เพื่อตอกย ำ้ควำมเป็นผู้ น ำด้ำน
กำรผลิตอำหำรทะเลที่สร้ำงเสริมสุขภำพที่ดี โดยผลิตภัณฑ์
ดงักล่ำวได้มีกำรเปิดตวัและจดัจ ำหน่ำยแล้วในร้ำนค้ำชัน้น ำ
ทัว่ไปและออนไลน์ในประเทศฝร่ังเศส  

ความย่ังยืน  

ไทยยูเน่ียนมุ่ งมั่นประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสในห่วง
โซ่อุปทาน  

• บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ธรรมชำติระดบัโลก The 
Nature Conservancy เพื่อติดตัง้ระบบตรวจสอบห่วงโซ่
อุปทำนกำรจดัหำปลำทูน่ำภำยในปี 2568 ซึ่งรวมถึงกำรเร่ิม
ใช้ระบบดิจิตลัในกำรตรวจสอบเรือประมงของคู่ค้ำในห่วงโซ่
อปุทำน กำรติดตัง้กล้องวดิีโอ จีพีเอส และระบบเซนเซอร์ เพื่อ
ติดตำมผู้คนและกิจกรรมต่ำงๆ บนเรือได้โดยอตัโนมตัิ 

• นอกเหนือจำกนัน้ บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรระดับโลก 
Ocean Disclosure Project ที่มีกำรริเ ร่ิมโดย Sustainable 
Fisheries Partnership ในปี 2558 โดยโครงกำรนีส่้งเสริมให้
บริษัทที่ประกอบธุรกิจอำหำรทะเลสำมำรถแสดงข้อมูลกำร
จัดหำวตัถุดิบอำหำรทะเลสู่สำธำรณชนได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่
อยู่ในแนวทำงเดียวกนักบักลยทุธ์ด้ำนควำมยัง่ยนืของบริษัทฯ
ที่ด ำเนินงำนทัว่โลก หรือ SeaChange® ที่ให้ควำมส ำคญักบั
ควำมโปร่งใสของอตุสำหกรรมอำหำรทะเลทัว่โลก  

เป้าหมายทางการเงนิปี 2564 

ยอดขำย  เติบโต 3-5% จำกปี 2563  
อตัรำก ำไรขัน้ต้น ~ 17%  
สดัส่วน SG&A ต่อยอดขำย  ~ 11-12% 
อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง ไม่เปล่ียนแปลงจำกปี 2563 
งบลงทนุ ประมำณ 6.0-6.5 พนัล้ำนบำท 
นโยบำยเงินปันผล ไม่ต ่ำกว่ำ 50% ของก ำไรสทุธิ 

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ตัง้เป้ำหมำยทำงกำรเงินประจ ำปี 2564 จำกกำร
คำดกำรณ์เบือ้งต้น ซึง่อำจเกิดกำรเปล่ียนแปลงได้ หำกปัจจยัหลกั
ที่กระทบกำรด ำเนินงำนมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกข้อสมมติฐำนท่ี
บริษัทฯ ใช้ในกำรประมำณกำรณ์ 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ส ำหรับปัจจยัควำมเส่ียงที่ส ำคญั กรุณำอ้ำงอิงถึงรำยงำนประจ ำปี 
2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

https://investor.thaiunion.com/misc/ar/20210315-tu-ar2020-th-04.pdf
https://investor.thaiunion.com/misc/ar/20210315-tu-ar2020-th-04.pdf
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งบก าไรขาดทุน  

 

งบแสดงสถานะการเงิน  

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

1Q64 1Q64

1Q63 4Q63

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย        31,125 100%        31,103 100%        33,464 100% 0.1% -7.0%

ตน้ทนุขาย       (25,617) -82.3%       (26,063) -83.8%       (27,441) -82.0% -1.7% -6.6%

ก าไรข ัน้ตน้          5,507 17.7%          5,040 16.2%          6,023 18.0% 9.3% -8.6%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร         (3,637) -11.7%         (3,511) -11.3%         (4,085) -12.2% 3.6% -11.0%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน             244 0.8%            (262) -0.8%               38 0.1% na. 543.0%

รายไดอ้ืน่             351 1.1%             418 1.3%             291 0.9% -16.1% 20.6%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้              (32) -0.1%              (18) -0.1%            (189) -0.6% 77.2% -83.3%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,434 7.8%          1,668 5.4%          2,079 6.2% 46.0% 17.1%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ            (397) -1.3%            (434) -1.4%            (415) -1.2% -8.7% -4.3%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,037 6.5%          1,233 4.0%          1,664 5.0% 65.2% 22.4%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล            (199) -0.6%            (149) -0.5%            (127) -0.4% 33.6% 56.6%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ                -   0.0%                (6) 0.0%              (13) 0.0% -100.0% -100.0%

ก าไรสทุธิ          1,839 5.9%          1,078 3.5%          1,525 4.6% 70.6% 20.6%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั          1,803 5.8%          1,016 3.3%          1,457 4.4% 77.4% 23.7%

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย               36 0.1%               62 0.2%               67 0.2% -42.2% -46.8%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            0.37            0.20            0.29 88.2% 26.6%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ          30.26          31.29          30.61 -3.3% -1.2%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q64
% ตอ่

ยอดขาย
1Q63

% ตอ่

ยอดขาย
4Q63 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*           4,077 2.8%           6,286 4.3% -35.1%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ         14,565 10.1%         13,320 9.2% 9.4%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ         39,195 27.2%         38,546 26.7% 1.7%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่           1,426 1.0%           2,312 1.6% -38.3%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน         59,263 41.2%         60,465 41.8% -2.0%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ         27,948 19.4%         28,098 19.4% -0.5%

เงนิลงทนุ         22,954 16.0%         21,752 15.0% 5.5%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่         29,776 20.7%         29,950 20.7% -0.6%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่           3,922 2.7%           4,310 3.0% -9.0%

รวมสนิทรพัย ์          143,862 100%       144,575 100% -0.5%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ           7,603 5.3%         13,465 9.3% -43.5%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่         17,605 12.2%         19,068 13.2% -7.7%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ         21,120 14.7%           8,088 5.6% 161.1%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่           3,924 2.7%           3,392 2.3% 15.7%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน         50,252 34.9%         44,013 30.4% 14.2%

เงนิกูย้มืระยะยาว         28,535 19.8%         36,862 25.5% -22.6%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่           7,947 5.5%           7,964 5.5% -0.2%

รวมหนีส้นิ         86,734 60.3%         88,838 61.4% -2.4%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ           3,588 2.5%           3,551 2.5% 1.0%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้          57,128 39.7%         55,737 38.6% 2.5%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       143,862 100%       144,575 100% -0.5%

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q64

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2563
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(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q64 1Q63 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้                   2,037                   1,227                      810 

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน                      992                      966                        26 

ปรับปรุงรายการอืน่                      411                      648                     (237)

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน                 (2,722)                     (551)                 (2,171)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                      718                   2,290                 (1,572)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                      633                   2,253                 (1,620)

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน                     (846)                 (1,089)                      243 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ                 (2,057)                 (3,609)                   1,552 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ                 (2,271)                 (2,445)                      174 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันตน้งวด                   6,019                   4,483                   1,536 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด                           6                        44                       (37)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด                   3,755                   2,082                   1,673 

งบจา่ยลงทุน                      842                   1,213                     (371)

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ*                     (125)                   1,078                 (1,203)

งบรวม


