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ไตรมาส 2/2564: ก าไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,343 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากผลประกอบการดีขึน้ทัง้กลุ่มธุรกิจหลักและการฟ้ืน
ตัวของ Red Lobster  
รายได้รวม  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) รำยงำน
ยอดขำยในไตรมำสที่ 2/2564 ที่ 35,883 ล้ำนบำท สงูขึน้ถึง 8.6% 
จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อน เนื่องจำกยอดขำยอำหำรทะเลแช่แข็ง
และแช่เย็นเพิ่มสงูขึน้ 28.7% จำกไตรมำส 2/2563 และยอดขำย
ธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำสงูขึน้ 12.5% จำก 
ไตรมำส 2/2563  ขณะที่ยอดขำยกลุ่มอำหำรทะเลแปรรูปลดลง 
6.8% จำกไตรมำส 2/2563  โดยยอดขำยรวมยังเติบโตอย่ำง
แข็งแกร่งที ่11.4% เมื่อเทียบกบัไตรมำส 2/2562 ก่อน COVID-19  
ก าไรขัน้ต้น 
ก ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 6,805 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 12.9% เมื่อเทียบกับไตรมำส 2 ปีก่อน และสงูขึน้ 26.9% 
จำกไตรมำส 2/2562 ช่วงก่อน COVID-19 บริษัทฯ ยังสำมำรถ
รักษำอัตรำก ำไรในระดับสูงที่ 19.0% เพิ่มขึน้ 0.82bps จำกไตร
มำส 2 ปีก่อน  เนื่องจำกอตัรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจอำหำรทะเลแช่
แข็งที่เพิ่มขึน้ และควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจอำหำรสัตว์
เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำที่สงูขึน้ โดยอตัรำก ำไรขัน้ต้นธุรกิจ
อำหำรทะเลแปรรูปยงัอยู่ในระดบัท่ีสงูเช่นกนั 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2/2564 สูงเป็นประวัติกำรณ์ที่ 
2,524 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 7.1% จำกไตรมำส 2 ปีก่อน เนื่องจำก
ก ำไรขัน้ต้นที่สูงขึน้ ทัง้นี  ้ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้ 
16.6% เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยขนส่งและค่ำใช้จ่ำยกำรตลำดที่เพิ่ม 
และยังมีค่ำใ ช้จ่ำยกำรด้อยค่ำในเงินลงทุน  TMAC (ธุ รกิจ
เพำะพนัธุ์และอนุบำลลกูกุ้ง ที่จงัหวดัสมทุรสำครและภำคใต้ของ
ไทย) มลูค่ำ 105 ล้ำนบำท ในไตรมำส 2/2564 แม้รวมผลกระทบ
ดงักล่ำว อตัรำค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรต่อยอดขำยอยู่ที่ 11.9% 
ในไตรมำส 2/2564 ซึง่อยู่ในกรอบเป้ำหมำยของบริษัทฯ ที่ก ำหนด
ไว้ อนัเป็นผลมำจำกกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพ  
ก าไรสุทธิ 
ก ำไรสทุธิไตรมำส 2/2564 สงูเป็นประวตัิกำรณ์ที่ 2,343 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ถึง 36.5% จำกไตรมำส 2/2563 เนื่องจำกธุรกิจหลกัเติบโต
สงูจำกอตัรำก ำไรท่ีดีขึน้ และกำรฟืน้ตวัของธุรกิจ Red Lobster 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปรกติอยู่ที่ 2,448 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 
42.6% จำกไตรมำส 2/2563  โดยมีรำยกำรพิเศษเป็นค่ำใช้จ่ำย
กำรด้อยค่ำเงินลงทนุ TMAC มลูค่ำ 105 ล้ำนบำท  
เงนิปันผลระหว่างกาลและอัตราหนีส้ินสุทธิต่อทุน 
เนื่องจำกผลก ำไรที่แข็งแกร่งและอัตรำหนีสิ้นสุทธิต่อทุนเพียง 
0.98 เท่ำ บริษัทฯ ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลที่ 0.45 
บำท/หุ้น โดยวนัท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือ 20 ส.ค. 2564 และ
วนัท่ีจ่ำยปันผลคือ 7 ก.ย. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

ราคาหุ้น (6/8/2564)                 22.50 บำท 
รำคำปิดย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดำห์: 
รำคำปิดสงูสดุ     23.00 บำท 
รำคำปิดต ่ำสดุ                                     13.10 บำท                 
จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
รำคำพำร์:       0.25 บำท 
มลูค่ำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด       107.4 พนั ลบ. 
มลูค่ำกำรซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนั (YTD)      505.3 ลบ. 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(30/6/2564) 
ครอบครัวจนัศิริ                       19.34% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั                      16.02% 
กลุ่มมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั                  7.29% 
ครอบครัวนิรุตตินำนนท์                6.86% 
ส ำนกังำนประกนัสงัคม                4.54% 
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 2Q64 2Q63 1Q64

ยอดขาย 35,883     33,051     31,125     

ก าไรขัน้ตน้ 6,805       6,027       5,507       

EBITDA 4,135       3,350       3,426       

ก าไรสุทธิ 2,343       1,716       1,803       

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.49         0.34         0.37         

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (%) 19.0% 18.2% 17.7%

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(%) 6.5% 5.2% 5.8%

สดัสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 0.98         0.96         0.93         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 10.7% 8.3% 10.4%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (x) 3.91         4.32         3.87         



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564  
 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 2 

 

บทวิเคราะห์งบการเงนิ  

 
ยอดขาย 
ยอดขำยไตรมำส 2/2564 อยู่ที่ 35,883 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 8.6% 
จำกไตรมำส 2/2563 เนื่องจำกยอดขำยอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่
เย็นเพิ่มขึน้ 28.7% จำกไตรมำส 2/2563 และยอดขำยธุรกิจ
อำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ เพิ่มขึน้ 12.5% จำกไตร
มำส 2/2563 
• กลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นมียอดขำยเติบโต

จำกกำรฟื้นตัวของธุรกิจร้ำนอำหำรและกำรส่งออกเพิ่มขึน้ 
จ ำก ปีก่ อนหน้ำที่ ไ ด้ รับผลกระทบจำกกำร ปิด เมื อ ง 
(Lockdown)  

• ธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมลูค่ำมียอดขำยที่
เติบโตขึน้ทัง้จำกสินค้ำเดิมและใหม่  

• ยอดขำยกลุ่มอำหำรทะเลแปรรูปปรับลดลง 6.8% เข้ำสู่ระดบั
ปรกติ จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อน ที่มีกำรซือ้กกัตนุสินค้ำจำก
เหตกุำรณ์ปิดเมือง  

• ทัง้นี ้หำกเทียบกับไตรมำส 2/2562 ช่วงก่อน COVID-19 
ยอดขำยรวมยงัมีกำรเติบโตสงูถึง 11.4%  

ในไตรมำส 2/2564 ค่ำเงินบำทเมื่อเทียบกบัเงินสกลุหลกั โดยรวม
แล้วอ่อนค่ำ จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน คือ เงินเหรียญสหรัฐ 
(บำทแข็งค่ำ 1.9%), ยโูร (บำทอ่อนค่ำ 7.5%) และปอนด์สเตอร์ลิง 
(บำทอ่อนค่ำ 10.7%) ซึ่งส่งผลดีต่อกำรเติบโตของยอดขำย หำก
ไม่รวมผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียน ยอดขำยของบริษัทฯ ใน
ไตรมำส 2/2564 ยงัคงเติบโตที่ 7.1% จำกไตรมำส 2 ปีก่อนหน้ำ 
ปริมำณขำยไตรมำส 2/2564 เติบโต 2.8% จำกช่วงเวลำเดียวกนั
ปีก่อน เนื่องจำกปริมำณขำยผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่เย็นและแช่
แข็ง และอำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำปรับสูงขึน้ 
ขณะทีป่ริมำณขำยกลุ่มอำหำรทะเลแปรรูปลดลง 
ก าไรขัน้ต้น 
บริษัทฯ รำยงำนอัตรำก ำ ไรขัน้ ต้นสูง เ ป็นประวัติกำรณ์ที่   
6,805 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 12.9% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจำกผลประกอบกำรธุรกิจหลักปรับตัวดีขึน้ โดยเฉพำะใน
ธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นและกลุ่มธุรกิจอำหำรสัตว์
เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ โดยก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจอำหำร

ทะเลแช่แข็งและแช่เย็นสูงขึน้ 100.5% เมื่อเทียบกับไตรมำส 
2/2563 จำกธุรกิจร้ำนอำหำรที่ปรับตวัดีขึน้ และก ำไรขัน้ต้นธุรกิจ
อำหำรสัตว์เลีย้งและธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำได้สูงขึน้ 28.5% 
จำกไตรมำส 2/2563  เนื่องด้วนควำมต้องกำรทีแ่ข็งแกร่งและกำร
เปิดตวัสินค้ำใหม่ ขณะที่ก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป
ลดลง 12.2% เนื่องจำกยอดขำยเร่ิมเข้ำสู่สภำวะปรกติหลงัจำกที่
ขึน้ไปสงูมำกในช่วงไตรมำส 2/2563 จำกกำรกกัตนุสินค้ำ อย่ำงไร
ก็ดี อตัรำก ำไรขัน้ต้นโดยรวมในไตรมำส 2/2564 ยงัอยู่ในระดบัสงู
ที่ 19.0% เพิ่มขึน้จำก 18.2% ในไตรมำส 2/2563  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำร (SG&A) ในไตรมำส 2/2564 เพิ่มขึน้ 
16.6% เมื่อเทียบกบัไตรมำส 2 ปีก่อนหน้ำ เนื่องจำก 1) ค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรตลำดและบริหำรสูงขึน้รำว 200 ล้ำนบำทเพื่อสนับสนุน
กำรเติบโตของยอดขำยสินค้ำเดิมและกำรเปิดตวัสินค้ำใหม่ 2) ค่ำ
ขนส่งปรับเพิ่มขึน้รำว 200 ล้ำนบำท และ 3) ค่ำใช้จ่ำยกำรด้อย
ค่ำเงินลงทุนในธุรกิจเพำะพันธุ์และอนุบำลลูกกุ้ ง TMAC มูลค่ำ 
105 ล้ำนบำท  
เนื่องจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ อัตรำส่วน
ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรต่อยอดขำยอยู่ที่ 11.9% (เทียบกับ 
11.1% ในไตรมำส 2/2563) ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยธุรกิจที่   
11-12% ของยอดขำยส ำหรับปี 2564 
ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจำกกำรจัดกำรอัตรำแลกเปล่ียนที่มีประสิทธิภำพ บริษัทฯ 
รำยงำนก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนในไตรมำส 2/2564 มลูค่ำ 212 
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 216 ล้ำนบำท
ในไตรมำส 2/2563 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมไตรมำส 2/2564 อยู่ที่ 
74 ล้ำนบำท เทียบกับส่วนแบ่งขำดทุนมูลค่ำ 579 ล้ำนบำท ใน 
ไตรมำส 2/2563 โดยส่วนแบ่งขำดทนุท่ีลดลงอย่ำงมำกในไตรมำส
นีเ้กิดจำก Red Lobster รำยงำนผลขำดทุนน้อยลงอย่ำงมำกจำก
ผลประกอบกำรกิจกำรท่ีฟืน้ตวัอย่ำงชดัเจน 
ในไตรมำส 2/2564 บริษัทฯ บนัทึกส่วนแบ่งขำดทนุจำกธุรกิจ Red 
Lobster มลูค่ำ 49 ล้ำนบำท ซึ่งดีขึน้จำกส่วนแบ่งขำดทุนจ ำนวน 
702 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 เนื่องจำกมีจ ำนวนสำขำ
ส่วนมำกได้กลับมำเปิดให้บริกำรได้เป็นปรกติ (เทียบกับสำขำ
เกือบทัง้หมดปิดเนื่องจำกกำรปิดเมืองในไตรมำส 2/2563) จำก
กำรปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และกำรที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกำมีกำรเร่งฉีดวคัซีนให้กบัประชำกรในประเทศ  
บริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งก ำไรลดลงจำกธุรกิจ  Avanti ที่ประเทศ
อินเดีย เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกธุรกิจอำหำรทะเลแช่แขง็
มีผลกำรด ำเนินงำนลดลง จำกปัญหำโรคระบำด COVID-19 ใน
ประเทศอินเดียส่งผลต่อจ ำนวนแรงงำนและก ำลงักำรผลิต 
 
 

หน่วย: ลา้นบาท 2Q64 2Q63 YoY 1Q64 QoQ

ยอดขาย      35,883      33,051 8.6%      31,125 15.3%

ตน้ทนุขาย     (29,078)     (27,024) 7.6%     (25,617) 13.5%

ก าไรข ัน้ตน้        6,805        6,027 12.9%        5,507 23.6%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       (4,281)       (3,671) 16.6%       (3,637) 17.7%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น           212           216 -1.7%           244 -13.0%

รายไดอ้ืน่           439           378 16.2%           351 25.0%

           (32) 133.5%

       2,434 27.4%

ตน้ทนุการเงนิ          (434)          (438) -1.0%          (397) 9.4%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิได้        2,667        1,932 38.1%        2,037 30.9%

ภาษีเงนิได ้          (231)          (140) 64.6%          (199) 16.4%

ก าไรสทุธิ        2,343        1,716 36.5%        1,803 30.0%

ก าไตอ่หุน้          0.49          0.34 41.7%          0.37 31.4%

อตัราแลกเปลีย่น USD/THB        31.36        31.95 -1.9%        30.26 3.6%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 19.0% 18.2% 17.7%

สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขาย 11.9% 11.1% 11.7%

อตัราก าไรสทุธิ 6.5% 5.2% 5.8%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม

และการรว่มคา้
           (74)          (579) -87.3%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้จา่ย        3,101        2,370 30.8%
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รายได้อื่น  
รำยได้อื่นในไตรมำสที่ 2/2564 มีมลูค่ำ 439 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 
378 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 2/2563 โดยบริษัทฯ ยงัคงบนัทึกรำยได้
ดอกเบีย้จำกเงินลงทนุใน Red Lobster อย่ำงต่อเนื่อง  
ต้นทุนทางการเงนิ 
ต้นทนุทำงกำรเงินในไตรมำสที่ 2/2564 ทรงตวัอยู่ที่ 434 ล้ำนบำท 
จำก 438 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563  
ภาษีเงนิได้ 
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในไตรมำสที่  2/2564 อยู่ที่   
231 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบั 140 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2563 โดย
บริษัทจ่ำยภำษีมำกขึน้สอดคล้องกับผลก ำไรที่สงูขึน้ และมีเครดิต
ภำษีเงินได้ที่ลดลงจำก Red Lobster เนื่องจำกผลประกอบกำร
ฟืน้ตวั  
ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ รำยงำนก ำไรสุทธิไตรมำส 2/2564 ตำมหน้ำงบฯ อยู่ที่ 
2,343 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 36.5% เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2563 
เนื่องจำกผลประกอบกำรธุรกิจหลกัปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพำะธุรกิจ
อำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็น และธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและ
ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ รวมถึงอตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ และกำรฟืน้
ตัวของผลประกอบกำร Red Lobster โดยอัตรำก ำไรสุทธิต่อ
ยอดขำยไตรมำส 2/2564 อยู่ที่ 6.5% เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัจำก 
5.2% ในไตรมำส 2/2563  
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติ  
หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษที่เกิดขึน้ ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
ปรกติไตรมำส 2/2564 จะอยู่ที่ 2,448 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 42.6% 
จำกไตรมำส 2/2563 โดยมีรำยกำรพิเศษคือ  

บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงนิ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่ที่ 
153,870 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 6.4% จำก 144,575 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2563 เป็นผลหลกัมำจำกมลูค่ำสินค้ำคงคลงัที่เพิ่มขึน้  
หนีสิ้นรวมปรับสูงขึน้มำอยู่ที่ 95,644 ล้ำนบำท (เพิ่มขึน้ 7.7% 
จำก 88,838 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563) เนื่องจำกกำรเตรียมกำร
จดัหำเงินกู้ ล่วงหน้ำส ำหรับหนีสิ้นระยะยำวที่ก ำลงัจะครบก ำหนด
อำย ุ 
หนีสิ้นหมุนเวียนรวมปรับเพิ่มขึน้ 17.8% จำก ณ สิน้ปี 2563 
เนื่องจำกมีหนีสิ้นระยะยำวปรับสถำนะมำเป็นหนีสิ้นระยะสัน้ท่ีจะ
ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  ดงันัน้ หนีสิ้นไม่หมนุเวียนจึงลดลง 
2.3% จำก ณ สิน้ปี 2563 ทัง้นี ้ระหว่ำงไตรมำส 2/2564 บริษัทฯ 
ได้มีกำรช ำระคืนเงินกู้  (รวมเงินกู้ ระยะสัน้ Overdraft) มูลค่ำ 6.2 
พนัล้ำนบำท  

ส่วนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด (รวมหุ้ นกู้ ลักษณะคล้ำยทุนมูลค่ำ 6 
พันล้ำนบำท) ปรับเพิ่มขึน้ 4.5% (หรือเพิ่มขึน้ 2,489 ล้ำนบำท) 
จำก ณ สิน้ปี 2563 มำอยู่ที่ 58,226 ล้ำนบำท อันเป็นผลจำก
บริษัทฯ มีผลก ำไรที่ดีในระหว่ำงไตรมำส  
บทวิเคราะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 เงินสดรับจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน
อยู่ที่ 3,129 ล้ำนบำท กระแสเงินสดที่เป็นบวกนัน้มีสำเหตุหลัก
จำกผลกำรด ำเนินงำนที่มีก ำไรในระหว่ำงไตรมำส โดยบริษัทฯ 
รำยงำน EBITDA จ ำนวน 7,561 ล้ำนบำทในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 
เงินสดสุทธิท่ีใช้ในกิจกรรมกำรลงทุนอยู่ท่่ี 2,380 ล้ำนบำท ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนกำรลงทุนของบริษัทที่มุ่งเน้นกำรลงทุนใน
โครงกำรที่เพิ่มประสิทธิภำพและเพิ่มกำรเติบโตให้บริษัทฯ  
บริษัทฯ บันทึกเงินสดจ่ำยสุทธิส ำหรับกิจกรรมจดัหำเงิน จ ำนวน 
806 ล้ำนบำทในคร่ึงแรกของปี 2564 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำร
ช ำระคืนหนี ้6.5 พนัล้ำนบำท (ไม่รวมเงินกู้ระยะสัน้ Overdraft) 
จ ำนวนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (รวมผลขำดทุนจำก
อัตรำแลกเปล่ียน) เพิ่มขึน้เท่ำกับ 186 ล้ำนบำท ส่งผลให้เงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 อยู่ที่ 6,472 
ล้ำนบำท (รวมกำรใช้เงินกู้ระยะสัน้ Overdraft) 
กระแสเงินสดอิสระไตรมำส 2/2564 กลบัฟืน้ตวัเป็นบวกหลกัจำก
ผลกระทบชั่วครำวจำกกำรปรับเพิ่มขึน้ของมลูค่ำสินค้ำส ำเร็จรูป
และสินค้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งเนื่องจำกตู้ ส่งสินค้ำขำดแคลน
และกำรจดัส่งสินค้ำล่ำช้ำในไตรมำส 1/2564 

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 และค่าตดัจ าหน่าย 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = ก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษี 

/ ดอกเบีย้จ่าย 

มูลค่าตามบญัช ี= รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้   

2Q64 2Q63 1Q64

จ านวนวันลูกหนีก้ารคา้ 34            34            34            

จ านวนวันสนิคา้คงคลัง 126          120          124          

อตัราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.29         1.70         1.18         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 10.7% 8.3% 10.4%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 16.2% 11.9% 15.5%

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยทั์ง้หมด (%) 7.2% 5.8% 6.9%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 0.98         0.96         0.93         

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อEBITDA (x) 3.91         4.32         3.87         

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (x) 9.53         7.64         8.63         

มลูค่าตามบัญช ี(บาทต่อหุน้) 10.60       9.22         9.97         

มูลค่า  
 (ล้านบาท) 

รายการพิเศษ  

-105 กำรด้อยค่ำเงินลงทนุในธุรกิจเพำะพนัธุ์และอนบุำลลกูกุ้ง 
TMAC (บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำร) 
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อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไตรมำส 2/2564 ปรับดีขึน้
จำกปีก่อนหน้ำ โดยมี ROCE ที่  10.7% (เทียบกับ 8.3% ใน 
ไตรมำส 2/2563), ROE ที่ 16.2% (เทียบกับ 11.9% ในไตรมำส
2/2563), และ ROA ที่ 7.2% (เทียบกบั 5.8% ในไตรมำส 2/2563) 
โดยเป็นผลมำจำกบริษัทฯ มีผลก ำไรที่ดีขึน้ (ก ำไรก่อนดอกเบีย้
จ่ำยและภำษีเพิ่มขึน้ 31% และก ำไรสุทธิเพิ่มขึน้ 37% จำก
ช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน) 
ไตรมำส 2/2564 จ ำนวนวนัลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิอยู่ที่ 34 วนั ทรงตวั
จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน จำกประสิทธิภำพในกำรจดัเก็บหนี ้
จ ำนวนวนัสินค้ำคงคลงัสทุธิในไตรมำส 2/2564 ปรับเพิ่มขึน้มำอยู่
ที่ระดับ 126 วัน จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 120 วัน เนื่องจำก
มูลค่ำสินค้ำคงคลังที่ปรับเพิ่มขึน้ (+22.7%) และสินค้ำที่อยู่
ระหว่ำงกำรขนส่งเพิ่มขึน้   
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 อยู่ที่ระดับ 
1.29 เท่ำ ลดลงเมื่อเทียบกับ 1.37 เท่ำ ณ สิน้ปี 2563 เนื่องจำกมี
หนีสิ้นท่ีใกล้ครบก ำหนดช ำระเพิ่มขึน้  
หนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 4,912 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ 8.4% 
จำก ณ สิน้ปี 2563 เนื่องจำกกำรเตรียมกำรจัดหำเงินกู้ ล่วงหน้ำ
ส ำหรับหนีสิ้นระยะยำวที่ใกล้ครบก ำหนดอำยุ ส่งผลให้สัดส่วน
หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมำส 
2/2564 อยู่ที่ 0.98 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 0.94 เท่ำ ณ สิน้ปี 2563  
สัดส่วนหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อน
หักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีจ่ำย ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัด
จ ำหน่ำย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 ปรับลดลงมำอยู่ที่ 
3.91 เท่ำ จำก 4.02 เท่ำ ณ สิน้ปี 2563 เนื่องจำก EBITDA ปรับ
เพิ่มขึน้ 23.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ แม้ว่ำหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้สทุธิจะปรับสงูขึน้ก็ตำม  
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ในไตรมำส 2/2564 
อยู่ที่ 9.53 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 7.64 เท่ำในไตรมำส 2/2563 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำก EBITDA ที่สงูขึน้ และต้นทุนทำงกำรเงินลดลง 
1% จำกช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อน  

หนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ าแนกตามสกุลเงนิ 

 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้จ่ำยอยูท่ี่ 
63,327 ล้ำนบำท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท โดยมี
สัดส่วนอยู่ที่ 82% ของหนีท้ัง้หมด สกุลเงินเหรียญสหรัฐที่ 14% 
หนีสิ้นสกลุยโูรที่ 2% และสกลุเงินเยนที ่2% โดยบริษัทฯ ได้ท ำกำร
ออกหุ้นกู้ ส่งเสริมควำมยัง่ยืนมูลค่ำ 12,000 ล้ำนบำทในสกุลเงิน
บำท เหรียญสหรัฐ และเงินเยนญ่ีปุ่ นในเดือนกมุภำพนัธ์ 2564 

ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รายได้รวม: 
   

 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  
ยอดขายกลับสู่ภาวะปรกติ อตัราก าไรยังคงอยู่ในระดับสูง  

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

มูลค่า  16,394 16,259 14,440 13,580 15,272 

แบรนด์ 57.4% 57.8% 53.1% 59.3% 61.6% 

รับจ้างผลิต 42.6% 42.2% 46.9% 40.7% 38.4% 

ปริมาณขาย 101,136 98,176 93,652 86,197 88,959 

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

ในไตรมำส 2/2564 ยอดขำยของกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป
ลดลง 6.8% จำกไตรมำส 2/2563 โดยมีสำเหตุหลำยประกำร 1)
ยอดขำยในประเทศสหรัฐอเมริกำและเอเชยีลดลง เนื่องจำกในชว่ง
เวลำเดียวกันปีก่อนหน้ำ  มียอดขำยจำกกำรกักตุนสินค้ำ 
นอกจำกนีใ้นไตรมำสนีย้ังมีผลกระทบจำกภำวะขำดแคลนตู้ เรือ
ขนส่งสินค้ำทัว่โลก และ 2) ยอดขำยในยุโรปยงัเติบโตในไตรมำส 
2/2564 เนื่องจำกกำรขำดแคลนสินค้ำชัว่ครำวในชว่งเวลำเดยีวกนั
ของปีก่อน 
อตัรำก ำไรขัน้ต้นยงัคงอยู่ในระดบัสงูที่ 22.0% ในไตรมำส 2/2564 
เทียบกับ 23.3% ในไตรมำส 2/2563 เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบที่
ลดลง และธุรกิจแซลมอนมีผลกำรด ำเนินงำนดีขึน้  
ยอดขำยกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปไตรมำส 2/2564 นัน้ยงัคงมี
กำรเติบโตทัง้ในแง่ของยอดขำยและอตัรำก ำไรขัน้ต้นเมื่อเทียบกบั
ช่วงก่อน COVID-19 ในไตรมำส 2/2562  

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: ยอดขายและอตัราก าไรฟ้ืนตัว  

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

มูลค่า 11,554 13,370 13,738 12,076 14,869 

แบรนด์ 34.4% 37.2% 38.1% 38.4% 35.2% 

รับจ้างผลิต 65.6% 62.8% 61.9% 61.6% 64.8% 

ปริมาณขาย 61,284 71,224 69,236 63,081 78,791 

หมายเหต:ุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
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ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป
ธุรกิจผลิตภณัฑ์ อำหำรแช่แข็ง และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้ง ผลิตภณัฑ์เพ่ิมมลูค่ำและอ่ืนๆ

หน่วย: ลา้นบาท 

33,051 31,125 
35,883 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564  
 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 5 

 

ยอดขำยของกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และ
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง ฟืน้ตวัอย่ำงมำกที่ 28.7% จำกช่วงเวลำเดียวกนั
ปีก่อนหน้ำ โดยมียอดขำยผลิตภัณฑ์กุ้ งและล็อบสเตอร์เพิ่มขึน้ 
เนื่องจำกธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสหรัฐอเมริกำฟื้นตัวอย่ำง
มำกจำกกำรเร่งฉีดวคัซีนในประเทศ  
ก ำไรขัน้ต้นกลุ่มธุรกิจนีป้รับตัวดีขึน้มำอยู่ที่ 11.5% ในไตรมำส 
2/2564 เมื่อเทียบกบั 7.4% ในไตรมำส 2/2563  
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง  แช่เย็น และธุรกิจที่
เก่ียวข้องรำยงำนผลประกอบกำรยอดขำยและอตัรำก ำไรปรับตวัดี
ขึน้อย่ำงมำกเทียบกบัช่วงก่อน COVID จำกกำรท่ีอตัรำก ำไรขัน้ต้น
สงูขึน้ในธุรกิจกุ้งและล็อบสเตอร์ 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และ
อื่นๆ3: ยอดขายเติบโตพร้อมอัตราก าไรเติบโตต่อเนื่อง 
 2/2563 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 

มูลค่า 5,103  5,155 5,287 5,469 5,741 

แบรนด์ 5.5% 6.4% 5.1% 4.8% 7.1% 

รับจ้างผลิต 94.5% 93.6% 94.9% 95.2% 92.9% 

ปริมาณขาย 73,322 75,019 75,409 72,957 74,603 

หมายเหต:ุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
ในไตรมำส 2/2564 ยอดขำยของธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้ง 
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ และอื่นๆ เพิ่มขึน้ 12.5% จำกไตรมำส
เดียวกันของปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรขยำยตลำดและเปิดตัว
สินค้ำใหม่ๆ ของธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้ง กำรมุ่งเน้นพัฒนำธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรำก ำไรสูง และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่มีผล
ประกอบกำรดีขึน้  
ยอดขำยและอัตรำก ำไรขัน้ต้นกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์
เลีย้ง ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ และอื่นๆ ไตรมำส 2/2564 เพิ่มขึน้เมื่อ
เทียบกับช่วงก่อน COVID-19 ไตรมำส 2/2562 เนื่องจำกกำรที่
บริษัทฯ มุ่งเน้นไปยงัสินค้ำที่มีอตัรำก ำไรสงู และกำรเปิดตวัสินค้ำ
นวตักรรมใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง  
หมายเหตุ:  

1 ธรุกจิอาหารทะเลแปรรูปรวมธรุกจิทูน่า ซารด์นีและแมคเคอเรลทัง้หมด รวมทัง้แซลมอนกระป๋อง

และแซลมอนบรรจุซอง  

2 ธรุกจิอาหารแชแ่ข็ง แชเ่ย็น และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง รวมกลุ่มธรุกจิกุง้ (กุง้แชแ่ข็ง กุง้มงักร อาหาร

กุง้ และผลติภณัฑเ์พิม่มูลค่าของกุง้) อาหารแชแ่ข็ง แซลมอนแชเ่ย็นและรมควนัรวมทัง้อาหารทะเล

อืน่ๆ (หมกึแชแ่ข็ง ปู หอยเชลล ์สตัวน์ า้ประเภทมเีปลอืก และปลาอืน่ในรูปแบบแชแ่ข็ง) 

3 ธุรกจิผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า รวมถึงธุรกจิอืน่ รวมธุรกจิผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง 

ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า (อาหารปรุงสุกพรอ้มทาน สินคา้บรรจุภณัฑ ์ขนมปลาเสน้ ติม่ซ า ซอสปรุง

รส ผลิตภัณฑพ์ลอยไดจ้ากการผลิตปลาและกุง้ น า้มันปลาทูน่า ผลิตภัณฑเ์บเกอร ี ่บรกิาร

สิง่พมิพส์ าหรบัฉลากกระป๋องขนมขบเคีย้ว และอืน่ๆ) 

 
 
 
 

สัดส่วนยอดขายจ าแนกตามธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลิต  
 

 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 สัดส่วนรำยได้ของธุรกิจแบรนด์และ
ธุรกิจรับจ้ำงผลิต คือ 42% และ 58% ของยอดขำยรวม 
ส ำหรับยอดขำยของธุรกิจแบรนด์สูงขึ น้ 10.1% จำกปีก่อน 
เนื่องจำกธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปในตลำดยโุรปเติบโต 
ยอดขำยสินค้ำรับจ้ำงผลิตเติบโต 7.5% จำกปีก่อน เนื่องจำกธุรกจิ
อำหำรทะเลแช่แข็งและแช่ เย็นฟื้นตัว  และยอดขำยธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลีย้ง  ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ สูงขึ น้ใน
สหรัฐอเมริกำและประเทศไทย 
ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภูมิภาค: 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 2560 2561 2562 2563 1H64 

ยอดขายรวม 134,937 133,285 126,275 132,402 67,007 

อเมริกา 38.8% 37.7% 39.6% 41.9% 42.4% 

ยุโรป 30.8% 30.4% 27.9% 29.0% 28.6% 

ญี่ปุ่ น 6.3% 5.7% 5.8% 5.3% 4.8% 

ไทย 9.2% 10.5% 11.5% 10.0% 10.8% 

ประเทศอื่นๆ 14.9% 15.7% 15.2% 13.8% 13.4% 

หมายเหต:ุ ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอ่ืนๆ  

ในค ร่ึงแรกของปี  2564 สัด ส่วนยอดขำยในตลำดหลักคือ
สหรัฐอเมริกำ ยุโรปและประเทศไทยเพิ่มขึน้ 6.3% จำกไตรมำส
เดียวกนัปีก่อน เนื่องจำก ยอดขำยธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่
เย็นฟื้นตัว  และยอดขำยธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลีย้ง 
ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ มีกำรเติบโต  
ยอดขำยในตลำดอเมริกำเหนือ (สหรัฐอเมริกำและแคนำดำ) 
เพิ่มขึน้ 8.8% จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อน จำกยอดขำยอำหำร
ทะเลแช่แข็ง แม้ว่ำยอดขำยกลุ่มผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูปจะ
ปรับลดลงสู่ระดบัปรกติ  
ยอดขำยในตลำดยโุรปเพิ่มขึน้ 14.5% จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อน
เนื่องจำกยอดขำยผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรูปแบรนด์ และ
ผลิตภณัฑ์อำกำรทะเลแช่เย็น  
ยอดขำยประเทศไทยเพิ่มขึน้ 13.9% จำกรำยได้ธุรกิจอำหำรทะเล
แช่แข็งและแช่เย็น และธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งที่สูงขึน้ แม้ว่ำ
ยอดขำยกลุ่มผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูปลดลง 
 

58% 59% 59% 58%

42%

42% 41% 41% 42%

58%

2560 2561 2562 2563 1H64

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

67,007

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

หน่วย: ล้ำนบำท 
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ปัจจัยหลกัที่กระทบการด าเนินงาน:  
ราคาวัตถุดบิหลักไตรมาส 2/2564 
ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 
รำคำปลำทูน่ำเดือนกรกฎำคม 2564 เฉล่ียอยู่ที่ 1,500 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน และในไตรมำสที่ 2/2564 รำคำปลำทูน่ำเฉล่ียอยู่ที่ 
1,323 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพิ่มขึน้ 4.5% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 
2/2563 และ เพิ่มขึน้ 3.1% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 1/2564  

ราคาวัตถุดบิกุ้งขาว  
(บำท/กิโลกรัม ขนำด 60 ตวั/กิโลกรัม)  

 
รำคำกุ้งขำวเดือนกรกฎำคม 2564 เฉล่ียอยู่ที่ 135 บำทต่อกิโลกรัม 
และในไตรมำสที่ 2/2564 รำคำกุ้ งขำวเฉล่ียอยู่ที่ 143 บำทต่อ
กิโลกรัม ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2563 และ ลดลง 
3.8% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 1/2564  

ราคาวัตถุดบิปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)  

 

รำคำปลำแซลมอนเดือนกรกฎำคม 2564 เฉล่ียอยู่ที่ 62 NOK ต่อ
กิโลกรัม และในไตรมำสที่ 2/2564 รำคำปลำแซลมอนเฉล่ียอยู่ที่ 
63 NOK ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึน้ 3.7% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 2/2563 
และ เพิ่มขึน้ 17.1% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 1/2564 

อัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงนิบาท 

 

อัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบำทเดือน
กรกฎำคม 2564 อยู่ที่ 32.61 บำท ส ำหรับไตรมำสที่ 2/2564 เฉล่ีย
อยู่ที่ 31.36 บำท แข็งค่ำ 1.9% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 2/2563 แต่ 
อ่อนค่ำ 3.6% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 1/2564 

เงนิสกุลยูโรต่อสกุลเงนิบาท 

 

อัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินยูโรต่อสกุลเงินบำทเดือนกรกฎำคม 
2564 อยู่ที่ 38.55 บำท และไตรมำสที่ 2/2564 เฉล่ียอยู่ที่ 37.78 
บำท อ่อนค่ำ 7.5% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2563 และ อ่อนค่ำ 
3.6% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 1/2564 

 เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงนิบาท 

 

อัตรำแลกเปล่ียนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำทเดือน
กรกฎำคม 2564 อยู่ที่ 45.02 บำท ส ำหรับไตรมำสที่ 2/2564 เฉล่ีย
อยู่ที่ 43.87 บำท อ่อนค่ำ 10.7% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2/2563 
และ อ่อนค่ำ 5.2% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 1/2564 
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พัฒนาการหลักของบริษัทฯ 

COVID-19 Update 

ถึงแม้การด าเนินธุรกจิบางส่วนได้รับผลกระทบจาก COVID-
19 ในภูมิภาคเอเชีย บริษทัฯ ก าลังจดัการการผลิตให้เข้าสู่
ภาวะปรกติและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อให้
ธุรกิจสามารถด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการฉีดวัคซนี
ให้พนักงานทั่วโลกมีความคืบหน้าด ี

• สงขลาแคนน่ิง (SCC) หลงัจำกมีกำรพบพนกังำนส่วนหน่ึง
มีผลบวกจำกกำรตรวจ COVID-19 เชิงรุก จึงได้ปิดโรงงำน
เป็นเวลำ 2 สปัดำห์ และได้มีกำรเปิดด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 5 
กรกฎำคม 2564 โดยบริษัทฯก ำลังจดักำรกำรผลิตให้เข้ำสู่
ภำวะปรกติ  

• จังหวัดสมุทธสาคร บริษัทฯ ได้มีกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์
อย่ำงเข้มงวดในทุกๆ โรงงำน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเตียง
สนำม Factory Accommodation Isolation (FAI) เพื่อเป็นไป
ตำมมำตรกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

• ยู่เฉียงแคนฟู้ด (YCC) เนื่องจำกมำตรกำรของรัฐบำล
เวียดนำมได้มีกำรสั่งให้ปิดเมือง จังหวัด Long An โรงงำน 
YCC จึงได้ปิดชัว่ครำวเป็นระยะเวลำ 5 สปัดำห์ตัง้แต่วนัท่ี 12 
กรกฎำคม 2564 และคำดว่ำจะเปิดด ำเนินกำรในวันที่ 16 
สิงหำคม 2564 

• เร่ืองการฉีดวัคซีน บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงำนได้รับกำรฉีด
วัคซีน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของภำครัฐ โดยมีอัตรำส่วน
พนกังำนที่ได้รับวคัซีนแล้วสงูกว่ำอตัรำผู้ ฉีดวคัซีนในประเทศ 
และยังได้มีกำรสั่งซือ้วัคซีนมำเพิ่มอีก 18,000 โดส เพื่อ
พนกังำนในประเทศไทย ส่วนกำรฉีดวคัซีนในประเทศซีเชลล์, 
สหรำชอำณำจกัร สหรัฐอเมริกำ มีควำมคืบหน้ำดีจำกควำม
ร่วมมือกบัภำครัฐในประเทศต่ำงๆ 

• การก่อสร้างโครงการใหม่ โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำน 
Culinary, Protein Hydrolysate และ Collagen Peptide นัน้
ยงัเป็นไปตำมหมำยก ำหนดกำร อย่ำงไรก็ดีควำมคืบหน้ำใน
อนำคตนัน้ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์ COVID-19  

กจิกรรมการลงทุนกลุ่มบริษัท 

เข้าซือ้หุ้นส่วนที่เหลือจ านวน 49% ของ Rügen Fisch 

บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำซือ้หุ้ นที่เหลือจ ำนวน 49% ที่มูลค่ำ 44.8 
ล้ำนยูโร ในเดือนพฤษภำคม 2564 กำรเข้ำซือ้ในครัง้นีเ้ป็นเคร่ือง
ยืนยนัถึงผลงำนของ Rügen Fisch ในช่วงที่ผ่ำนมำได้เป็นอย่ำงดี 
อีกทัง้ตอกย ำ้ควำมตัง้ใจของบริษัทฯ ในกำรท ำธุรกิจที่ประเทศ
เยอรมัน โดยหลังจำกกำรเข้ำซือ้ดงักล่ำว บริษัทฯ จะท ำกำรควบ
รวมตัวเลขทำงบัญชีของ Rügen Fisch ในฐำนะของบริษัทย่อย 
(ไม่มีส่วนท่ีเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ) 
 
 
 

นวัตกรรม 

กลยุทธ์องค์กรปี 2568 ผลักดันการเติบโตสินค้านวัตกรรม  

• บริษัทฯ ได้ขยำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ “Healthy Living” โดยมี
สินค้ำใหม่คือ ผงแคลเซียมจำกกระดกูปลำทนู่ำ พร้อมทัง้ออก
ผลิตภัณฑ์ปลำกระป๋องที่อุดมไปด้วยคุณค่ำทำงสำรอำหำร
และแคลเซียมจำกทะเลโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบตัรของ
บ ริ ษั ท ฯ  โ ด ย ปั จ จุ บั น ไ ด้ มี ก ำ ร ข ำ ย ผ่ ำ น คู่ ค้ ำ 
ที่ส ำคัญของเรำคือ Simplot ในประเทศออสเตรเลียภำยใต้ 
แบรนด์ John West โดยเปิดตวัตัง้แต่เดือน กุมภำพนัธ์ 2564 
และขยำยกำรจัดจ ำหน่ำยในประเทศออสเตรเลียในเดือน 
กรกฎำคม 2564 

• ไทยยูเนี่ยนได้เปิดตัว อำหำรเม็ดแบบแห้งส ำหรับสุนัขและ
แมวภำยใต้แบรนด์เบลลอตต้ำและมำร์โว่ ในเดือน กรกฎำคม 
2564 โดยมีจุดเด่นดงันี:้ (1) มีปริมำณโปรตีนสงูถึง 30% (ซึง่
สูงกว่ำสินค้ำคู่แข่งในตลำด) (2) อำหำรเฉพำะวัยตัง้แต่วัย
เล็กไปจนถึงสงูวยั และ (3) อดุมไปด้วยสำรอำหำรท่ีจ ำเป็นทัง้ 
ดีเฮชเอ, โอเมก้ำ-3, วิตำมินเอ และอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯจะมุ่ง
พฒันำสินค้ำในกลุ่มพรีเมี่ยมต่อไป  

• ธุรกิจส่วนประกอบอำหำรหรืออินกรีเดียนท์ เป็นหวัเรือใหญ่
ในกำรพัฒนำธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำโดยบริษัทไทย
ยูเนียน อินกรีเดียนท์ (TUI) ได้เข้ำลงทุน 10% ในบริษัท 
Clover Corporation ซึง่เป็นผู้น ำในกำรใช้เทคโนโลยีเอนแคป
ซูเลชันน ำ้มันปลำอันดับ 1 ในประเทศออสเตรเลีย โดยจำก
กำรลงทุนในครัง้นี  ้บริษัทฯ จะสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรน ำ้มนัปลำในตลำดออสเตรเลีย เอเชีย และยโุรปได้ดี
ยิ่งขึน้  

• ธุรกิจโปรตีนทำงเลือก ได้ลงนำมในข้อตกลงควำมร่วมมือทำง
ธุรกิจ ( MOU) กบั บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) และ มอร์มีท 
สตำร์ทอัพ เพื่อศึกษำ ร่วมมือพัฒนำและผลิต ผลิตภัณฑ์
โปรตีนทำงเลือกในประเทศไทย  

เดินหน้าลงทุนในธุรกิจอาหารสตาร์ทอัพ  

• หน่วยงำน Corporate Venture Capital (CVC) ของบริษัทฯ 
ได้ลงทุนในบริษัทสตำร์ทอัพ 2 แห่ง ในไตรมำสไตรมำสที่ 
2/2564 คือ (1) บริษัท วิอำควำ เธอรำปิดิกส์ บริษัทสตำร์ท
อัพด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพที่พฒันำกำรจดักำรโรคในสตัว์น ำ้  
และ (2) อเลฟ ฟำร์มส ์บริษัทสตำร์ทอพัด้ำนพฒันำเนือ้สเต็ก
จำกกำรเพำะเลีย้งเซลล์ โดยบริษัทฯ ยงัคงด ำเนินแผนกลยทุธ์
ในกำรลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ ที่เน้นในเร่ืองของนวตักรรมรวมถงึ
สตำร์ทอพัอย่ำงต่อเนื่อง  
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การเงนิเพื่อความย่ังยืนของไทยยูเน่ียน 
• หลังจำกประสบควำมส ำเร็จในกำรออกสินเชื่อโครงกำร

กำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนมูลค่ำ 12,000 ล้ำนบำท ในเดือน
กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ ต่อมำบริษัทฯ ได้ออกหุ้ นกู้ โครงกำร
กำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนเป็นครัง้แรกในประเทศไทย มูลค่ำ 
5,000 ล้ำนบำท ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกัน อำยุ 7 ปี อตัรำดอกเบีย้ 2.47 % ต่อปี ให้กับผู้ลงทุน
สถำบนั เมื่อเดือนกรกฎำคม 2564 

 

เป้าหมายทางการเงนิปี 2564 (ปรับใหม่)  

ยอดขำย  เติบโต 3-5% จำกปี 2563  
อตัรำก ำไรขัน้ต้น ~ 17-18%  

(ปรับขึน้จำกเดมิที ่~17%) 
สดัส่วน SG&A  
ต่อยอดขำย  

~ 11-12% 

อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง ไม่เปล่ียนแปลงจำกปี 2563 
งบลงทนุ ~ 5.0 พนัล้ำนบำท  

(ปรับลงจำก 6.0-6.5 พนัล้ำนบำท) 
นโยบำยเงินปันผล ไม่ต ่ำกว่ำ 50% ของก ำไรสทุธิ 

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ตัง้เป้ำหมำยทำงกำรเงินประจ ำปี 2564 จำกกำร
คำดกำรณ์เบือ้งต้น ซึง่อำจเกิดกำรเปล่ียนแปลงได้ หำกปัจจยัหลกั
ที่กระทบกำรด ำเนินงำนมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกข้อสมมติฐำนท่ี
บริษัทฯ ใช้ในกำรประมำณกำร 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
บริษัทฯได้มีการจัดการความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับความ 
ท้าทายของห่วงโซ่อุปทาน 
• ประเด็นขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง: บริษัทฯได้เห็น

ผลกระทบทำงกำรเงินจำกปัจจยัดงักล่ำวรำว 400 ล้ำนบำท
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 โดยเป็นผลมำจำกค่ำระวำงเรือ
และค่ำขนส่งปรับตวัสงูขึน้ และมีผลกระทบด้ำนกำรส่งสินค้ำ
ที่ล่ำช้ำอีกด้วย อย่ำงไรก็ดี ทำงบริษัทได้ท ำงำนร่วมกับทุก
ฝ่ำยที่เก่ียวข้องเพื่อลดผลกระทบดงักล่ำว  

• ราคาบรรจุภัณฑ์และน า้มันที่ ใช้ในการผลิตอาหาร : 
ต้นทนุดงักล่ำวปรับเพิ่มขึน้ ในไตรมำส 2/2564  

• โรคระบาด COVID-19: บริษัทฯ เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ 
COVID-19 อย่ำงใกล้ชิดในทุกกำรด ำเนินงำนของบริษัททั่ว
โลก และได้ให้ควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงเข้มแขง็ 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯสำมำรถเป็นไปได้อย่ำง
ต่อเนื่อง โดยให้ควำมส ำคัญสูงสุดกับควำมปลอดภัยของ
พนกังำนและควำมสะอำดของผลิตภณัฑ์ 

ความย่ังยืน  

บริษัทฯ ออกรำยงำนเพื่อควำมยัง่ยืนประจ ำปี ฉบับที่ 8 ในเดือน 
พฤษภำคม 2564 โดยสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์บริษัท 
ไทยยเูนี่ยน จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ภำยใต้โครงกำร ไทยยูเนี่ยนแคร์ บริษัทฯได้บริจำคผลิตภัณฑ์
อำหำรคนและสัตว์เลีย้งมำกกว่ำ 319,000 ชิน้ และสนับสนุน
เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์มลูค่ำรวม 7.2 ล้ำนบำท ให้กับหน่วยงำน
ภำครัฐ โรงพยำบำล องค์กรบรรเทำสำธำรณภยัต่ำงๆ และศนูย์พกั
พิงสตัว์เลีย้งที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 
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งบก าไรขาดทุน   

 

งบแสดงสถานะการเงิน  

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

2Q64 2Q64

2Q63 1Q64

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย        35,883 100%        33,051 100%        31,125 100% 8.6% 15.3%

ตน้ทนุขาย       (29,078) -81.0%       (27,024) -81.8%       (25,617) -82.3% 7.6% 13.5%

ก าไรข ัน้ตน้          6,805 19.0%          6,027 18.2%          5,507 17.7% 12.9% 23.6%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร         (4,281) -11.9%         (3,671) -11.1%         (3,637) -11.7% 16.6% 17.7%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน             212 0.6%             216 0.7%             244 0.8% -1.7% -13.0%

รายไดอ้ืน่             439 1.2%             378 1.1%             351 1.1% 16.2% 25.0%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้              (74) -0.2%            (579) -1.8%              (32) -0.1% -87.3% 133.5%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          3,101 8.6%          2,370 7.2%          2,434 7.8% 30.8% 27.4%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ            (434) -1.2%            (438) -1.3%            (397) -1.3% -1.0% 9.4%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,667 7.4%          1,932 5.8%          2,037 6.5% 38.1% 30.9%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล            (231) -0.6%            (140) -0.4%            (199) -0.6% 64.6% 16.4%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ                -   0.0%              (14) 0.0%                -   0.0% -100.0% -

ก าไรสทุธิ          2,436 6.8%          1,778 5.4%          1,839 5.9% 37.0% 32.5%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั          2,343 6.5%          1,716 5.2%          1,803 5.8% 36.5% 30.0%

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย               93 0.3%               62 0.2%               36 0.1% 51.6% 161.3%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            0.49            0.34            0.37 41.7% 31.4%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ          31.36          31.95          30.26 -1.9% 3.6%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q64
% ตอ่

ยอดขาย
2Q63

% ตอ่

ยอดขาย
1Q64 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*           6,472 4.2%           6,286 4.3% 3.0%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ         16,468 10.7%         13,320 9.2% 23.6%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ         42,566 27.7%         38,546 26.7% 10.4%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่           1,218 0.8%           2,312 1.6% -47.3%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน         66,724 43.4%         60,465 41.8% 10.4%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ         28,739 18.7%         28,098 19.4% 2.3%

เงนิลงทนุ         23,971 15.6%         21,752 15.0% 10.2%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่         30,673 19.9%         29,950 20.7% 2.4%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่           3,764 2.4%           4,310 3.0% -12.7%

รวมสนิทรพัย ์          153,870 100%       144,575 100% 6.4%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ           7,296 4.7%         13,465 9.3% -45.8%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่         20,924 13.6%         19,068 13.2% 9.7%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ         21,160 13.8%           8,088 5.6% 161.6%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่           2,488 1.6%           3,392 2.3% -26.6%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน         51,868 33.7%         44,013 30.4% 17.8%

เงนิกูย้มืระยะยาว         34,871 22.7%         36,862 25.5% -5.4%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่           8,905 5.8%           7,964 5.5% 11.8%

รวมหนีส้นิ         95,644 62.2%         88,838 61.4% 7.7%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ           1,699 1.1%           3,551 2.5% -52.1%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้          58,226 37.8%         55,737 38.6% 4.5%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       153,870 100%       144,575 100% 6.4%

(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q64
% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2563

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
เปลีย่นแปลง
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งบกระแสเงินสด   

 

*ประมำณกำรในเดือนสิงหำคม 2564 

 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1H64 1H63 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้                   4,704                   3,145                   1,560 

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน                   2,026                   1,946                        80 

ปรับปรุงรายการอืน่                      812                   1,058                     (246)

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน                 (4,004)                   2,568                 (6,572)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   3,538                   8,717                 (5,179)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   3,129                   8,456                 (5,327)

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน                 (2,380)                 (1,861)                     (519)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ                     (806)                 (6,039)                   5,233 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ                       (56)                      556                     (612)

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

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด                           7                       (39)                        46 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด                   5,969                   5,000                      969 

งบจา่ยลงทุน                   2,030                   2,029                           1 

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ                   1,508                   6,687                 (5,179)

งบรวม


