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ไตรมาส 3/2564: ก าไรสุทธิอยู่ในระดับสูงที่ 1,973 ล้านบาท  
ยอดขายจากธุรกิจหลักยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและ 
มีอัตราก าไรในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง ช่วยลดผลกระทบจาก
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและสถานการณ์ COVID-19  
รายได้รวม  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) รำยงำนยอดขำย
ในไตรมำส 3/2564 ที่ 35,539 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 2.2% จำกไตรมำส
เ ดี ย ว กั น ปี ก่ อ น  จ ำ ก ย อด ข ำ ย อ ำ ห ำ ร ท ะ เ ล แ ช่ แ ข็ ง แ ละ 
แช่เย็นเพิ่มสูงขึน้ 11.0% จำกไตรมำส 3/2563 และยอดขำยธุรกิจ
อำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำที่เพิ่มขึน้ 11.4% จำกไตร
มำส 3/2563 ขณะที่ยอดขำยกลุ่มอำหำรทะเลแปรรูปลดลง 8.0% 
จำกไตรมำส 3/2563 เข้ำสู่ระดบัปรกติ โดยกำรอ่อนค่ำของสกุลเงิน
บำทเป็นปัจจัยบวกต่อยอดขำยในไตรมำส 3/2564 ทัง้นีย้อดขำย
จำกธุรกิจหลักของบริษัทฯ เติบโต 11.6% เมื่อเทียบกับไตรมำส 
3/2562 ช่วงก่อน COVID-19  
ก าไรขัน้ต้น 
ก ำไรขัน้ต้นในไตรมำส 3/2564 อยู่ที่ 6,391 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1.0% 
เมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัปีกอ่น โดยบริษัทฯ สำมำรถรักษำอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นในระดับสูงที่  18.0% เทียบกับ 18.2% ในไตรมำส 
3/2563 เนื่องจำกอตัรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและ
แช่เย็นทีเ่พิ่มขึน้ และอตัรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปที่
ทรงตวัได้ในระดบัสงู ขณะที่อตัรำก ำไรขัน้ต้นธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้ง
และผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำปรับลดลงเนื่องจำกกำรปิดโรงงำนชัว่ครำว
จำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3/2564 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 
1,885 ล้ำนบำท ลดลง 5.7% จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อน โดย
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (SG&A) ต่อยอดขำยใน
ไตรมำส 3/2564 อยู่ที่  12.7% เพิ่มขึ น้จำก 12.4% ในไตรมำส 
3/2563 เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยขนส่งที่ เพิ่มขึ น้  แม้รวมผลกระทบ
ดงักล่ำว ค่ำใช้จ่ำย SG&A เพิ่มขึน้เพียง 4.1% จำกไตรมำสเดียวกนั
ปีก่อน อนัเป็นผลมำจำกกำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพ  
ก าไรสุทธ ิ
ก ำไรสุทธิไตรมำส 3/2564 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 1,937 ล้ำนบำท 
ลดลง 5.8% จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อน เนื่องจำกยอดขำยธุรกิจ
หลกัยงัคงเติบโต มีอตัรำก ำไรแข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่อง และก ำไรจำก
อัตรำแลกเปล่ียนที่เพิ่มขึน้ ช่วยลดผลกระทบจำกภำวะหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทำน ก ำลังกำรผลิตที่ลดลงในช่วงกำรแพร่ระบำด 
COVID-19 และส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปรกติอยู่ที่ 1,874 ล้ำนบำท ลดลง
16.9% จำกไตรมำส 3/2563  โดยมีรำยกำรพิเศษจำกกำรได้รับเงิน
ประกนัจ ำนวน 63 ล้ำนบำท  
กระแสเงนิสดและอัตราหนีส้นิสุทธิต่อทนุ 
กระแสเงินสดอิสระไตรมำส 3/2564 เ ป็นบวก  แ ม้มี เ งินทุน
หมุนเวียนทเพิ่มขึน้ชั่วครำวจำกสินค้ำคงคลังที่เพิ่มขึน้ระหว่ำงรอ
ขนส่งล่ำช้ำ  ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่แข็งแกร่งส่งผลให้อตัรำส่วน
หนีสิ้นสทุธิต่อทนุอยู่ที่ระดบั 1.08 เทำ่ ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

ราคาหุ้น (5/11/2564)                 20.60 บำท 
รำคำปิดย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดำห์: 
รำคำปิดสงูสดุ     23.00 บำท 
รำคำปิดต ่ำสดุ                                     13.30 บำท                 
จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
รำคำพำร์:       0.25 บำท 
มลูค่ำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด         98.3 พนั ลบ. 
มลูค่ำกำรซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนั (YTD)      575.4 ลบ. 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(24/8/2564) 
ครอบครัวจนัศิริ                       19.34% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั                      15.36% 
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 3Q64 3Q63 2Q64

ยอดขาย 35,539     34,784     35,883     

ก าไรขัน้ตน้ 6,391       6,327       6,805       

EBITDA 3,780       3,883       4,135       

ก าไรสุทธิ 1,937       2,056       2,343       

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.40         0.42         0.49         

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (%) 18.0% 18.2% 19.0%

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(%) 5.4% 5.9% 6.5%

สดัสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.08         0.97         0.98         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 10.3% 9.2% 10.7%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (x) 4.39         4.17         3.91         
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บทวิเคราะห์งบการเงนิ  

 
ยอดขาย 
ยอดขำยไตรมำส 3/2564 อยู่ที่ 35,539 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 2.2% จำก
ไตรมำส 3/2563 เนื่องจำกยอดขำยอำหำรทะเลแช่แข็งและ 
แช่เย็นเพิ่มขึน้ 11.0% จำกไตรมำส 3/2563 และยอดขำยธุรกิจ
อำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ เพิ่มขึน้ 11.4% จำก 
ไตรมำส 3/2563 
• กลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นมียอดขำยเติบโตอย่ำง

มำกจำกกำรฟืน้ตวัของธุรกิจร้ำนอำหำรที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรปิดเมือง (Lockdown) ในปีก่อนหน้ำ 

• ธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำมียอดขำย
เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง ทัง้จำกสินค้ำใหม่และสินค้ำเดิม รวมทัง้
กำรขยำยไปยังกลุ่มลูกค้ำใหม่ แม้ว่ำกำรด ำเนินงำนจะได้รับ
ผลกระทบระยะสัน้จำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19  

• ยอดขำยกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปปรับลดลง 8.0% จำก
ไตรมำสเดียวกันปีก่อน เข้ำสู่ระดับปรกติ มีที่มีกำรซือ้กักตุน
สินค้ำจำกเหตกุำรณ์ปิดเมือง ในปีก่อน  

• ทัง้นี  ้หำกเทียบกับไตรมำส 3/2562 ช่วงก่อน COVID-19 
ยอดขำยรวมยงัมีกำรเติบโตถึง 11.6%  

ในไตรมำส 3/2564 ค่ำเงินบำทโดยรวมแล้วอ่อนค่ำจำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปีก่อน เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลกั คือ เงินเหรียญสหรัฐ 
(บำทอ่อนค่ำ 5.1%), ยูโร (บำทอ่อนค่ำ 6.0%) และปอนด์สเตอร์ลิง 
(บำทอ่อนค่ำ 12.2%) ซึง่ส่งผลดีต่อกำรเติบโตของยอดขำย ทัง้นีห้ำก
ไม่รวมผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียน ยอดขำยของบริษัทฯ ใน 
ไตรมำส 3/2564 ลดลง 1.2% จำกไตรมำส 3 ปีก่อนหน้ำ 
ปริมำณขำยไตรมำส 3/2564 ลดลง 5.7% จำกช่วงเวลำเดียวกัน 
ปีก่อน เนื่องจำกปริมำณขำยที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้ง
และผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ และกลุ่มอำหำรทะเลแปรรูป แม้ว่ำ
ปริมำณขำยผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่เย็นและแช่แข็งปรับสงูขึน้  
ก าไรขัน้ต้น 
บริษัทฯ รำยงำนอตัรำก ำไรขัน้ต้นไตรมำส 3/2564 ที่ 6,391 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ น้  1.0% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกผล
ประกอบกำรธุรกิจหลกัปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพำะในธุรกิจอำหำรทะเล
แช่แข็งและแช่เย็นที่มีก ำไรขัน้ต้นสงูขึน้ 30.2% เมื่อเทียบกบัไตรมำส 
3/2563 จำกธุรกิจร้ำนอำหำรที่ปรับฟื้นตัว ขณะที่ก ำไรขัน้ต้นธุรกิจ
อำหำรสัตว์เลีย้งและธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำสูงขึน้ 0.6% จำก 

ไตรมำส 3/2563 เนื่องด้วยกำรผลิตหยดุชะงกัอนัเป็นผลกระทบจำก
กำรปิดโรงงำนชัว่ครำวตำมสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 และ
ก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปลดลง 11.3% เนื่องจำก
ยอดขำยเร่ิมเข้ำสู่สภำวะปรกติ หลังจำกที่เพิ่มขึน้สูงมำกในช่วง 
ไตรมำส 3/2563 จำกกำรกักตุนสินค้ำ อย่ำงไรก็ดีอตัรำก ำไรขัน้ต้น
โดยรวมในไตรมำส 3/2564 ยังอยู่ในระดับสูงที่ 18.0% ทรงตัวจำก 
18.2% ในไตรมำส 3/2563  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำร (SG&A) ในไตรมำส 3/2564 เพิ่มขึน้ 
4.1% หรือคิดเป็น 177 ล้ำนบำท เทียบกับไตรมำส 3 ปีก่อนหน้ำ 
เนื่องจำกค่ำขนส่งรำว 468 ล้ำนบำท ซึง่ปรับเพิ่มขึน้จำกปีก่อน   
เนื่องด้วยกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีปรับลด
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดและกำรบริหำร ท ำให้ช่วยลดผลกระทบจำก
ค่ำขนส่งที่เพิ่มขึน้ 
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรต่อยอดขำยในไตรมำส 
3/2564 อยู่ที่ 12.7% เทียบกบั 12.4% ในไตรมำส 3/2563 
ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจำกกำรจัดกำรอัตรำแลกเปล่ียนที่มีประสิทธิภำพ บริษัทฯ 
รำยงำนก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 330 ล้ำนบำท ในไตรมำส 3/2564 
เทียบกบัก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 98 ล้ำนบำท ในไตรมำส 3/2563 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมไตรมำส 3/2564 อยู่
ที ่ 3 ล้ำนบำท เทียบกับส่วนแบ่งก ำไรมูลค่ำ 98 ล้ำนบำท ใน 
ไตรมำส 3/2563 โดยส่วนแบ่งขำดทุนในไตรมำสนีเ้กิดจำกบริษัทฯ 
บันทึกส่วนแบ่งก ำไรลดลงจำกธุรกิจ Avanti เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจำกธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งมีผลกำรด ำเนินงำนลดลงจำกกำร
แพร่ระบำดของโรค COVID-19 ในประเทศอินเดียทีส่่งผลต่อจ ำนวน
แรงงำนและก ำลังกำรผลิต และจำกกำรเรียกคืนสินค้ำที่ส่งออก
ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ในไตรมำส 3/2564 บริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งขำดทุนจำกธุรกิจ  
Red Lobster มลูค่ำ 63 ล้ำนบำท เทียบกับส่วนแบ่งขำดทุน จ ำนวน 
54 ล้ำนบำทในไตรมำส 3/2563 โดย Red Lobster ยังคงด ำเนิน 
กลยุทธ์อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มจ ำนวน
ลกูค้ำที่มำใช้บริกำรเพื่อสร้ำงฐำนก ำไรให้แข็งแกร่งมำกขึน้ 
รายได้อื่น  
รำยได้อื่นในไตรมำสที่ 3/2564 มีมูลค่ำ 498 ล้ำนบำท ลดลงจำก 
533 ล้ำนบำทในไตรมำส 3/2563 โดยบริษัทฯ รับรู้รำยกำรพิเศษจำก
กำรได้รับเงินประกนัในไตรมำสนี ้ซึง่ลดลงลงจำกไตรมำสที่  3/2563 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังคงบันทึกรำยได้ดอกเบีย้จำกเงินลงทุนใน  
Red Lobster อย่ำงต่อเนื่อง  
ต้นทุนทางการเงนิ 
ต้นทุนทำงกำรเงินในไตรมำสที่ 3/2564 ทรงตัวอยู่ที่ 444 ล้ำนบำท 
จำก 437 ล้ำนบำทในไตรมำส 3/2563 
 
  
 

หน่วย: ลา้นบาท 3Q64 3Q63 YoY 2Q64 QoQ

ยอดขาย      35,539      34,784 2.2%      35,883 -1.0%

ตน้ทนุขาย     (29,148)     (28,457) 2.4%     (29,078) 0.2%

ก าไรข ัน้ตน้        6,391        6,327 1.0%        6,805 -6.1%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       (4,506)       (4,329) 4.1%       (4,281) 5.3%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น           330             98 236.5%           212 55.9%

รายไดอ้ืน่           498           533 -6.5%           439 13.5%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม

และการรว่มคา้
             (3)           258 n.a.            (74) -96.2%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้จา่ย        2,711        2,887 -6.1%        3,101 -12.6%

ตน้ทนุการเงนิ          (444)          (437) 1.7%          (434) 2.4%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิได้        2,266        2,450 -7.5%        2,667 -15.0%

ภาษีเงนิได ้          (251)          (308) -18.5%          (231) 8.6%

ก าไรสทุธิ        1,937        2,056 -5.8%        2,343 -17.3%

ก าไตอ่หุน้          0.40          0.42 -3.7%          0.49 -18.0%

อตัราแลกเปลีย่น USD/THB        32.92        31.33 5.1%        31.36 5.0%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 18.0% 18.2% 19.0%

สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขาย 12.7% 12.4% 11.9%

อตัราก าไรสทุธิ 5.4% 5.9% 6.5%
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ภาษีเงนิได้ 
บริษัทฯ  มี ค่ ำ ใ ช้จ่ ำยภำษี เงินไ ด้ ในไตรมำสที่  3/2564 อยู่ที่   
251 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ 308 ล้ำนบำทในไตรมำส 3/2563 โดย
บริษัทฯ จ่ำยภำษีลดลงสอดคล้องกับก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่
ลดลงและเครดิตภำษีเงินได้ทีเ่พิ่มขึน้จำก Red Lobster  
ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ รำยงำนก ำไรสุทธิไตรมำสที่ 3/2564 ตำมหน้ำงบฯ ใน
ระดับสูงที่  1,937 ล้ำนบำท ลดลง 5.8% เมื่อเทียบกับไตรมำส
เดียวกันปีก่อน โดยอัตรำก ำไรสุทธิไตรมำส 3/2564 คิดเป็น 5.4% 
ลดลงจำก อัตรำก ำไรสุทธิ 5.9% ในไตรมำส 3/2563 เนื่องจำกโรค
ระบำด COVID-19 ส่งผลให้ฐำนกำรผลิตในประเทศมีก ำลงักำรผลิต
และแรงงำนลดลงในระยะสัน้ ต้นทุนค่ำขนส่งที่เพิ่มขึน้ และกำรปรับ
มลูค่ำทำงบญัชีของสญัญำเชำ่ของ Red Lobster ระหว่ำงไตรมำส 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติ  
หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษที่เกิดขึน้ ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
ปรกติไตรมำส 3/2564 จะอยู่ที่ 1,874 ล้ำนบำท ลดลง 16.9% จำก
ไตรมำส 3/2563 โดยมีรำยกำรพิเศษคือ  

บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงนิ 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2364 สินทรัพย์รวมทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่ที่ 
161,687 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 11.8% จำก 144,575 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2563 เป็นผลหลกัมำจำกมลูค่ำสินค้ำคงคลงัที่เพิ่มขึน้ และกำรลงทนุ
เพิ่มในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทนุ  
หนีสิ้นรวมปรับสูงขึน้มำอยู่ที่ 103,174 ล้ำนบำท (เพิ่มขึน้ 16.1% 
จำก 88,838 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563) เนื่องจำกกำรเตรียมกำรจดัหำ
เงินกู้ ล่วงหน้ำส ำหรับหนีสิ้นระยะยำวที่ก ำลงัจะครบก ำหนด 
หนี สิ้นหมุนเวียนรวมปรับเพิ่มขึ น้  18.8% จำก ณ สิน้ปี 2563 
เนื่องจำกมีหนีสิ้นระยะยำวที่จะครบก ำหนดช ำระ และมีหนีสิ้นไม่
หมุนเวียนเพิ่ม 13.5% จำก ณ สิน้ปี 2563 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำร
ออกหุ้นกู้ ส่งเสริมควำมยัง่ยืน (Sustainability-linked bonds) ในเดือน
กรกฎำคม 2564 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด (รวมหุ้นกู้ลักษณะคล้ำยทุนมูลค่ำ 6,000 
ล้ำนบำท) ปรับเพิ่มขึน้ 5.0% (หรือเพิ่มขึน้ 2,776 ล้ำนบำท) จำก ณ 
สิน้ปี 2563 มำอยู่ที่ 58,513 ล้ำนบำท อันเป็นผลจำกบริษัทฯ มีผล
ก ำไรที่ดีในระหว่ำงไตรมำส  
บทวิเคราะห์กระแสเงนิสด 
ในช่วง  9 เดือนแรกของปี  2564 เ งินสดรับจำกกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนอยู่ที่ 4,011 ล้ำนบำท กระแสเงินสดที่เป็นบวกนัน้  
มีสำเหตหุลกัจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีมีก ำไรในระหว่ำงไตรมำส โดย
บริษัทฯ รำยงำน EBITDA จ ำนวน 11,341 ล้ำนบำทในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2564 

เงินสดสุทธิท่ีใช้ในกิจกรรมกำรลงทุนอยู่ท่่ี 6,300 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
จำก 2,858 ล้ำนบำท ในช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำ เป็นผลหลัก
จำกกำรลงทนุในบริษทั อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) หรือ 
RBF เป็นมลูค่ำ 3 พนัล้ำนบำท เมื่อวนัท่ี 20 กนัยำยน 2564 
บริษัทฯ บันทึกเงินสดรับสุทธิส ำหรับกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน  
183 ล้ำนบำทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 โดยมีสำเหตุหลกัจำก
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้ นกู้  และเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน 
จ ำนวนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (รวมผลขำดทุนจำก
อัตรำแลกเปล่ียน) ลดลง 1,922 ล้ำนบำท ส่งผลให้เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 อยู่ที่ 4,365 ล้ำน
บำท (รวมกำรใช้เงินกู้ระยะสัน้ Overdraft) 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ:  

 

หมายเหตุ: 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนีส้นิหมุนเวยีน 

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทุน = ก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได ้12 เดอืน

ล่าสุด / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก าไรสทุธ ิ12 เดอืนล่าสุด / ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมเฉลีย่ 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม = ก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได ้

นิตบิคุคล 12 เดอืนล่าสดุ / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่  

อตัราหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนีส้นิสุทธ ิ–ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมDebt/EBITDA = 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่าย / ก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษีเงนิได ้ค่าเสือ่ม และค่าตดั

จ าหน่าย 12 เดอืนล่าสุด 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = ก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษี / 

ดอกเบีย้จ่าย 

มูลค่าตามบญัช ี= รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้   

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไตรมำส 3/2564 ปรับดีขึน้
จำกปีก่อนหน้ำ โดยมี ROCE ที่  10.3% (เทียบกับ 9.2% ใน
ไตรมำส 3/2563), ROE ที่ 15.8% (เทียบกับ 13.5% ในไตรมำส
3/2563), และ ROA ที่ 6.7% (เทียบกับ 6.1% ในไตรมำส 3/2563) 
แม้ว่ำบริษัทฯ จะมีก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษีเงินได้นิติบุคคล 
(EBIT) และก ำไรสทุธิที่ลดลง เมื่อเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัปีก่อน 
จ ำนวนวันลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิ ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 อยู่ที่ 35 วัน 
เพิ่มขึน้เล็กน้อยจำกไตรมำส 3/2563  
จ ำนวนวันสินค้ำคงคลังสุทธิ ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 ปรับเพิ่มขึน้มำ
อยู่ที่ 135 วนั จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่ 123 วนั เนื่องจำกมลูค่ำ
สินค้ำคงคลังปรับเพิ่มขึน้ (+20.3%) และสินค้ำที่อยู่ระหว่ำงรอกำร
ขนส่งเพิ่มขึน้ในระหว่ำงไตรมำส 

3Q64 3Q63 2Q64

จ านวนวันลูกหนีก้ารคา้ 35            33            34            

จ านวนวันสนิคา้คงคลัง 135          123          126          

อตัราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.31         1.40         1.29         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 10.3% 9.2% 10.7%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 15.8% 13.5% 16.2%

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยทั์ง้หมด (%) 6.7% 6.1% 7.2%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.08         0.97         0.98         

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อEBITDA (x) 4.39         4.17         3.91         

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (x) 8.51         8.89         9.53         

มลูค่าตามบัญช ี(บาทต่อหุน้) 10.68       9.37         10.60       

มูลค่า  
 (ล้านบาท) 

รายการพิเศษ  

+63 กำรรับเงินประกนัภยั เน่ืองมำจำกเหตอุคัคีภยัในโรงงำนผลิต  
(บนัทึกเป็นรำยได้อื่น) 
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อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 อยู่ที่ระดับ  
1.31 เท่ำ ลดลงเมื่อเทียบกับ 1.37 เท่ำ ณ สิน้ปี 2563 เนื่องจำกมี
หนีสิ้นท่ีใกล้ครบก ำหนดช ำระเพิ่มขึน้  
หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 9,281 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ 15.9% 
จำก ณ สิน้ปี 2563 เนื่องจำกกำรเตรียมกำรจดัหำเงินกู้ ล่วงหน้ำส ำหรับ
หนีสิ้นระยะยำวที่ใกล้ครบก ำหนดอำยุ ส่งผลให้สัดส่วนหนีสิ้นที่มี
ภำระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 อยู่ที่ 
1.08 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 0.94 เท่ำ ณ สิน้ปี 2563 
บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีจ่ำย 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมำส 
3/2564 อยู่ที่ 3,780 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 22.2% จำก 3,092 ล้ำนบำท ณ 
สิน้ปี 2563 อย่ำงไรก็ดี สดัส่วนหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ต่อ EBITDA 
ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 ปรับเพิ่มขึน้มำอยู่ที่ 4.39 เท่ำ จำก 4.02 เท่ำ 
ณ สิน้ปี 2563 แม้บริษัทจะมี EBITDA ที่เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2563 
โดยมีสำเหตมุำจำกหนีสิ้นสทุธิทีเ่พิ่มขึน้จำก 

• กำ รลงทุน ในบ ริษั ท  RBF ก ำ รซื อ้ หุ้ น ส่ วนที่ เ ห ลื อของ  
Rügen Fisch และกำรเข้ำลงทนุในบริษัท Clover Corporation  

• กำรเปล่ียนแปลงของระดบัเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ 
• กำรจ่ำยเงินปันผล 
• ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทนุ (Capital expenditure) 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ในไตรมำส 3/2564 อยู่
ที่ 8.51 เท่ำ เทียบกบั 8.89 เท่ำในไตรมำส 3/2563 โดยมีสำเหตหุลกั
มำจำก EBITDA ทีล่ดลง 2.7% และต้นทนุทำงกำรเงินที่สงูขึน้ 1.7% 
จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อน  
 

หนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ าแนกตามสกุลเงนิ 

 

ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้จ่ำยอยู่ที่ 
67,696 ล้ำนบำท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำทมีสดัส่วนอยู่ที่ 
84% ของหนีท้ัง้หมด สกุลเงินเหรียญสหรัฐที่ 13% หนีสิ้นสกุลยูโรที่ 
2% และสกุลเงินเยนที่ 1% โดยบริษัทฯ ได้ท ำกำรกู้ ยืมจำกสินเชื่อ
ส่ ง เส ริมควำมยั่ งยืน  (Sustainability-linked loans: SLL) มูลค่ ำ 
12,000 ล้ำนบำท ในสกุลเงินบำท เหรียญดอลล่ำสหรัฐ และเงินเยน
ญ่ีปุ่ น ในช่วงเดือนกมุภำพนัธ์ 2564 และออกหุ้นกู้ ส่งเสริมควำมยัง่ยนื 
(Sustainability-linked bonds: SLB) มลูค่ำ 5,000 ล้ำนบำทในเดือน
กรกฎำคม 2564 
 
 
 

ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รายได้รวม: 
   

 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  
ยอดขายกลับสู่ภาวะปรกติ อตัราก าไรยังคงอยู่ในระดับสูง  

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

มูลค่า  16,259 14,440 13,580 15,272 14,954 

แบรนด์ 57.8% 53.1% 59.3% 61.6% 61.5% 

รับจ้างผลิต 42.2% 46.9% 40.7% 38.4% 38.5% 

ปริมาณขาย 98,176 93,652 86,197 88,959 85,865 

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

ในไตรมำส 3/2564 ยอดขำยของกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปลดลง 
8.0% จำกไตรมำส 3/2563 โดยมีสำเหตุจำกยอดขำยในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ยุโรป และเอเชีย ลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน
หน้ำที่มียอดขำยที่เพิ่มสงูขึน้จำกกำรกักตุนสินค้ำในช่วงกำรระบำด
ของโรค COVID-19 และรวมถึงภำวะขำดแคลนตู้เรือขนส่งสินค้ำทัว่
โลกที่ยงัมีผลกระทบในไตรมำสนี ้ 
อัตรำก ำไรขัน้ต้นยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 20.7% ในไตรมำส 3/2564 
เทียบกับ 21.5% ในไตรมำส 3/2563 เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบที่ปรับ
ลดลง อีกทัง้ธุรกิจซำร์ดีน แมคเคอเรล และแซลมอน มีผลกำร
ด ำเนินงำนทีด่ีขึน้  
ยอดขำยกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปไตรมำส 3/2564 นัน้ยงัคง มี
กำรเติบโตทัง้ในแง่ของยอดขำยและอัตรำก ำไรขัน้ต้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงก่อน COVID-19 ในไตรมำส 3/2562  

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: ยอดขายและอตัราก าไรฟ้ืนตัว  

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

มูลค่า 13,370 13,738 12,076 14,869 14,843 

แบรนด์ 37.2% 38.1% 38.4% 35.2% 40.2% 

รับจ้างผลิต 62.8% 61.9% 61.6% 64.8% 59.8% 

ปริมาณขาย 71,224 69,236 63,081 78,791 77,100 

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

ในไตรมำส 3/2564 ยอดขำยของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล
แช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เก่ียวข้องยงัคงฟืน้ตัวเป็นอย่ำงดีที่ 11.0% 
จำกช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกปริมำณขำยที่เพิ่มขึน้ 

บาท
99%

ยูโร
1%

ธนัวาคม 2563

บาท
84%

ดอลล่าร์
13%

ยูโร
2%

เยน
1%

กนัยายน 2564

47% 43% 42%

38% 41% 42%

15% 16% 16%

3Q63 2Q64 3Q64

+2.2% YoY
-1.0% QoQ

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป
ธุรกิจผลิตภณัฑ์ อำหำรแช่แข็ง และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
ธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้ง ผลิตภณัฑ์เพ่ิมมลูค่ำและอ่ืนๆ

หน่วย: ลา้นบาท 

34,784 35,883 35,539 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564  
 

 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 5 

 

ธุรกิจกุ้ งและล็อบสเตอร์เป็นปัจจัยหลักในกำรเติบโต  เนื ่องจำก
ธุรกิจร้ำนอำหำรในเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกำฟื้นตัวอย่ำง
มำก 
ก ำไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจนีป้รับตวัสงูขึน้มำอยู่ที่ 13.1% ในไตรมำส 
3/2564 เมื่อเทียบกบั 11.1% ในไตรมำส 3/2563  
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง  แช่ เย็น และธุรกิจที่
เก่ียวข้อง รำยงำนผลประกอบกำรยอดขำยและอตัรำก ำไรปรับตวัดี
ขึน้อย่ำงมำกเทียบกับช่วงก่อน COVID-19 เนื่องจำกอัตรำก ำไร
ขัน้ต้นทีส่งูขึน้ในธุรกิจกุ้งและล็อบสเตอร์ 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และ
อื่นๆ3: ยอดขายเติบโตต่อเนื่อง แต่อัตราก าไรได้รับผลกระทบ 
 3/2563 4/2563 1/2564 2/2564 3/2564 

มูลค่า 5,155 5,287 5,469 5,741 5,742 

แบรนด์ 6.4% 5.1% 4.8% 7.1% 6.6% 

รับจ้างผลิต 93.6% 94.9% 95.2% 92.9% 93.4% 

ปริมาณขาย 75,019 75,409 72,957 74,603 67,542 

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

ในไตรมำส 3/2564 ยอดขำยของธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลีย้ง 
ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ และอื่นๆ เพิ่มขึน้ 11.4% จำกไตรมำสเดียวกนั
ของปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกควำมต้องกำรของสินค้ำอำหำรสตัว์เลีย้งที่
สงู กำรเปิดตวัสินค้ำใหม่ๆ กำรขยำยไปยงักลุ่มลกูค้ำใหม่ ยอดขำยที่
เพิ่มขึน้ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมลูค่ำ รวมถึงผลประกอบกำรดีขึน้
ของธุรกิจบรรจภุณัฑ์ 
อัตรำก ำไรขัน้ต้นกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลีย้ง ผลิตภัณฑ์
เพิ่มมลูค่ำ และอื่นๆ ในไตรมำส 3/2564 ลดลงอยู่ที่ 23.6% เมื่อเทียบ
กับ 26.2% ในไตรมำสที่ 3/2563 เนื่องจำกผลกระทบระยะสัน้จำกกำร
ระบำดของโรค COVID-19 ที่ท ำให้ก ำลงักำรผลิตและแรงงำนลดลง
และมีกำรปิดโรงงำนผลิตชัว่ครำว รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและ
ค่ำระวำงเรือที่เพิ่มสูงขึน้ส ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลีย้ง ส่งผล
กระทบต ่ออ ัต ร ำก ำ ไ ร ของ ธ ุร ก ิจซื อ้ มำ -ขำย ไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 
โดยรวมยอดขำยและอัตรำก ำไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจนีป้รับตัวดี
ขึ น้มำเมื่ อ เทียบกับช่ วงก่อน COVID-19 ในไตรมำส 3/2562 
เนื่องจำกกำรที่บริษัทฯ มุ่งเน้นไปยงัสินค้ำที่มีอตัรำก ำไรสงู และกำร
เปิดตวัสินค้ำนวตักรรมใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง  
หมายเหตุ:  

1 ธรุกจิอาหารทะเลแปรรูปรวมธรุกจิทูน่า ซารด์นีและแมคเคอเรลทัง้หมด รวมทัง้แซลมอนกระป๋องและ

แซลมอนบรรจุซอง  

2 ธุรกจิอาหารแชแ่ข็ง แชเ่ย็น และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง รวมกลุ่มธุรกจิกุง้ (กุง้แชแ่ข็ง กุง้มงักร อาหารกุง้ 

และผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่าของกุง้) อาหารแชแ่ข็ง แซลมอนแชเ่ย็นและรมควนัรวมทัง้อาหารทะเลอืน่ๆ 

(หมกึแชแ่ข็ง ปู หอยเชลล ์สตัวน์ า้ประเภทมเีปลอืก และปลาอืน่ในรูปแบบแชแ่ข็ง) 

3 ธุรกิจผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า รวมถึงธุรกิจอืน่ รวมธุรกิจผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง 

ผลติภณัฑเ์พิม่มูลค่า (น า้มนัปลาทูน่า อาหารเสรมิ โปรตนีทางเลอืก อาหารปรุงสุกพรอ้มทาน สนิคา้

บรรจุภณัฑ ์ขนมปลาเสน้ ติม่ซ า ซอสปรุงรส ผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการผลิตปลาและกุง้ น า้มนัปลา

ทูน่า ผลติภณัฑเ์บเกอร ี ่บรกิารสิง่พมิพส์ าหรบัฉลากกระป๋องขนมขบเคีย้ว และอืน่ๆ) 

 

สัดส่วนยอดขายจ าแนกตามธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลิต  
 

 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 สดัส่วนรำยได้ของธุรกิจแบรนด์และ
ธุรกิจรับจ้ำงผลิต คือ 42% และ 58% ของยอดขำยรวม 
ส ำหรับยอดขำยของธุรกิจแบรนด์สงูขึน้ 3.0% จำกปีก่อน เนื่องจำก
ยอดขำยธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปในตลำดยโุรปเติบโต 
ยอดขำยสินค้ำรับจ้ำงผลิตเติบโต 4.1% จำกปีก่อน เนื่องจำกธุรกิจ
อำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นฟื้นตัว และยอดขำยจำกธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมูลค่ำที่เพิ่มสงูขึน้ใน
สหรัฐอเมริกำและประเทศไทย 
ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภูมิภาค: 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 2560 2561 2562 2563 9M64 

ยอดขายรวม 134,937 133,285 126,275 132,402 102,547 

อเมริกา 38.8% 37.7% 39.6% 41.9% 43.0% 

ยุโรป 30.8% 30.4% 27.9% 29.0% 28.5% 

ญี่ปุ่ น 6.3% 5.7% 5.8% 5.3% 4.9% 

ไทย 9.2% 10.5% 11.5% 10.0% 10.2% 

ประเทศอื่นๆ 14.9% 15.7% 15.2% 13.8% 13.4% 

หมายเหต:ุ ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียตะวนัออก
กลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอ่ืนๆ  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 สัดส่วนยอดขำยในตลำดหลัก คือ
สหรัฐอเมริกำและยุโรป เพิ่มขึน้ 3.1% จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน 
เนื่องจำกยอดขำยธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นฟื้นตัวเป็น
อย่ำงดี และสกุลเงินบำทอ่อนค่ำจำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน 
เทียบกับสกุลเงินหลกั คือ เงินเหรียญสหรัฐ (บำทอ่อนค่ำ 5.1%), ยู
โร (บำทอ่อนค่ำ 6.0%) และปอนด์สเตอร์ลิง (บำทอ่อนค่ำ 12.2%) 
ยอดขำยในตลำดอเมริกำเหนือ (สหรัฐอเมริกำและแคนำดำ) ในช่วง
ไตรมำส 3/2564 เพิ่มขึน้ 3.7% จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อน ผลกัดนั
จำกก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนและยอดขำยอำหำรทะเลแช่แข็งที่
เพิ่มขึ น้  แม้ว่ำจะได้ รับผลกระทบบำงส่วนจำกยอดขำยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรูปที่ปรับลดลงสู่ระดับปรกติ เนื่องจำก
ควำมต้องกำรผลิตภณัฑ์ที่ลดลงและตู้เรือขนส่งสินค้ำขำดแคลน 
ยอดขำยในตลำดยุโรปในไตรมำส 3/2564 เพิ่มขึน้ 2.1% จำกไตร
มำสเดียวกันปีก่อน  แม้ว่ำมีปริมำณขำยลดลง 4.9% โดยเฉพำะใน
ประเทศฝร่ังเศส สหรำชอำณำจักร และเยอรมนี เนื่องจำกกำรกักตุน
สินค้ำในช่วงไตรมำส 3/2563 จำกกำรปิดเมือง แต่กำรอ่อนค่ำของ
สกุลเงินบำทเทียบกับสกุลเงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง ท ำให้ยอดขำย
โดยรวมในตลำดยโุรปยงัคงเติบโต 

58% 59% 59% 58%
58%

42% 41% 41% 42%

42%

2560 2561 2562 2563 9M64

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

102,547

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

หน่วย: ล้ำนบำท 
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ยอดขำยประเทศไทยในไตรมำส 3/2564 ลดลง 6.0% จำกไตรมำส
เดียวกนัปีก่อน เนื่องจำกรำยได้ธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปที่ลดลงจำก
กำรกักตุนสินค้ำในไตรมำส 3/2563 ขณะที่ธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้และ
และธุรกิจอำหำรแช่แข็งในประเทศมีกำรฟืน้ตวั 

ปัจจัยหลกัที่กระทบการด าเนินงาน:  
ราคาวัตถุดบิหลัก 
ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 
รำคำปลำทนู่ำเดือนตลุำคม 2564 เฉล่ียอยู่ที่ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน และในไตรมำสที่  3/2564 รำคำปลำทูน่ำเฉล่ียอยู่ที่  1,400 
เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 6.7% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 3/2563 
และ เพิ่มขึน้ 5.8% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 2/2564  

ราคาวัตถุดบิกุ้งขาว  
(บำท/กิโลกรัม ขนำด 60 ตวั/กิโลกรัม)  

 
รำคำกุ้ งขำวเดือนตุลำคม 2564 เฉล่ียอยู่ที่ 143 บำทต่อกิโลกรัม 
และในไตรมำสที่  3/2565 รำคำกุ้ งขำวเฉล่ียอยู่ที่  128 บำทต่อ
กิโลกรัม ลดลง 11.7% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 3/2563 และ ลดลง 
10.5% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 2/2564  

ราคาวัตถุดบิปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม) 

 

รำคำปลำแซลมอนเดือนตุลำคม 2564 เฉล่ียอยู่ที่  57 NOK ต่อ
กิโลกรัม และในไตรมำสที่ 3/2564 รำคำปลำแซลมอนเฉล่ียอยู่ที่  

58 NOK ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึน้ 11.5% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 3/2563 
และ ลดลง 8.3% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 2/2564 

อัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงนิบาท 

 

อตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกลุเงินบำทเดือนตลุำคม 
2564 อยู่ที่ 33.48 บำท ส ำหรับไตรมำสที่ 3/2564 เฉล่ียอยู่ที่ 32.92 
บำท อ่อนค่ำ 5.1% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 3/2563 และอ่อนค่ำ 
5.0% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 2/2564 

เงนิสกุลยูโรต่อสกุลเงนิบาท 

 

อตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงินยโูรต่อสกลุเงินบำทเดือนตุลำคม 2564 อยู่
ที่ 38.84 บำท และไตรมำสที่ 3/2564 เฉล่ียอยู่ที่ 38.81 บำท อ่อนค่ำ 
6.0% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 3/2563 และ อ่อนค่ำ 2.7% เมื่อเทียบ
กบัไตรมำสที่ 2/2564 

 เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงนิบาท 

 

อตัรำแลกเปล่ียนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำทเดือนตุลำคม 
2564 อยู่ที่ 45.81 บำท ส ำหรับไตรมำสที่ 3/2564 เฉล่ียอยู่ที่ 45.37 
บำท อ่อนค่ำ 12.2% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 3/2563 และ อ่อนค่ำ 
3.4% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 2/2564 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564  
 

 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 7 

 

พัฒนาการหลักของบริษัทฯ 

การจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 

บริษัทฯ ได้บริหารจดัการผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานในช่วง COVID-19  โดยท าการโยกย้ายก าลังการผลิต
ระหว่างโรงงาน 

• บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงำนได้รับวัคซีนทั่วโลก ทัง้ในประเทศ 
ซีเชลส์ สหรำชอำณำจกัร สหรัฐอเมริกำ โดยมีควำมคืบหน้ำทีด่ี
จำกควำมร่วมมือกบัภำครัฐในประเทศต่ำงๆ 

• กำรฉีดวัคซีนให้พนักงำนในประเทศไทยยังด ำเนินไปอย่ำง
ต่อเนื่องเช่นกัน โดยพนักงำนที่ได้รับวคัซีนอย่ำงน้อย 1 เข็ม มี
อตัรำ 89% ในปัจจุบนั และคำดว่ำภำยในเดือนธันวำคม 2564 
พนักงำน 80% ในประเทศไทยจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อีกทัง้
บริษัทฯ ได้เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ในจังหวัดสมุทรสำครอย่ำง
ใกล้ชิดและจดัให้มีมำตรกำรป้องกันกำรติดเชือ้ในโรงงำน ได้แก่ 
กำรตรวจเชิงรุกเพื่อหำผู้ติดเชือ้ โรงพยำบำลสนำมหรือพืน้ท่ีกกั
ตวัในโรงงำน มีมำตรกำรควบคมุโรคในพืน้ท่ีเฉพำะ (Bubble & 
Seal) และเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อควบคุมกำรติดเชือ้ในโรงงำน
อตุสำหกรรม (Factory Sandbox) ร่วมกบัภำครัฐ  

• โรงงำนในเอเชียเร่ิมท ำกำรผลิตหลังจำกบริษัทฯ ได้ปิดโรงงำน
ชั่วครำว โดยโรงงำนในประเทศไทย ได้แก่ ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น 
(ITC) ได้ปิดท ำกำร 2 สัปดำห์ และไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด (TUS) ได้
ปิดท ำกำร 10 วนั และโรงงำนในเวียดนำม ได้แก่ ยู่เฉียงแคนฟู้ด 
(YCC) ปิดท ำกำร 2.5 เดือนตำมมำตรกำรภำครัฐ อย่ำงไรก็ดีแม้
กำรปิดโรงงำนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนใน 
ไตรมำส 3/2564 บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำสถำนกำรณ์จะเข้ำสู่
ภำวะปรกตไิด้ในไตรมำสที ่4/2564 

กิจกรรมการลงทุนกลุ่มบริษัท 

• บริษัทฯ เข้ำซือ้หุ้ น 10% ในบริษัท อำร์แอนด์บี ฟู้ด ซัพพลำย 
จ ำกัด (มหำชน) หรือ RBF จ ำนวน 200 ล้ำนหุ้ น มูลค่ำรำว 
3,000 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงและอ ำนำจบริหำร
ในฐำนะกรรมกำร โดยกำรเข้ำซือ้ในครัง้นีจ้ะช่วยสร้ำงโอกำส
เติบโตในทวีปเอเชีย สนับสนุนธุรกิจ Culinary ของผลิตภัณฑ์
อำหำรแช่แข็ง ธุรกิจโปรตีนทำงเลือก และธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้ง 

• ไทยยเูนี่ยน กรำฟฟิกส์ (TUG) จดัตัง้บริษัทร่วมทนุ ร่วมกบับริษัท 
สตำร์เฟล็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ SFLEX เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติกชนิดอ่อน รวมถึงกำรวิจัยและ
พัฒนำเพื่อสร้ำงนวัตกรรม เพื่ อให้บริษัทฯ สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยกำรผลิตบรรจุ
ภณัฑ์ทีจ่ะช่วยตอบโจทย์กำรดแูลส่ิงแวดล้อม 

ไทยยู เ น่ี ยน  ฟีด มิล ล์  (TFM) เ ข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

• TFM ซึ่ง เป็นผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์น ำ้ชัน้น ำของ
ประเทศไทย เข้ำจดทะเบียนใน SET และเร่ิมซือ้ขำยวนัแรกเมื่อ
วันที 29 ตุลำคม 2564 กำรเข้ำจดทะเบียนครัง้นีจ้ะสนับสนุน
โครงกำรเพื่อกำรขยำยธุรกิจต่ำงๆ และเพื่อกำรรับรู้มูลค่ำที่

แท้จริงของ TFM โดยปัจจุบนั บริษัทฯ ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่
ที่สดุ คิดเป็นสดัส่วน 51% จำกทัง้หมด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ “Healthy Living” และธุรกิจแบรนด์
อาหารทะเลแปรรูปที่มีอัตราก าไรสูง 

• บริษัทฯ ได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์ทูน่ำกระป๋องที่อดุมไปด้วยวิตำมิน 
B6 และ B12 วิตำมิน C และ โอเมก้ำ-3 จำกธรรมชำติ อีกทัง้มี
โปรตีนสูงและดีต่อสุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ John West ใน 
สหรำชอำณำจักร  โดยบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้ำสร้ำงควำม
ร่วมมือเพื่อขยำยกลุ่มผลิตภณัฑ์ “Healthy Living” ในตลำดยโุรป
ต่อไป 

• บริษัทฯ ได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์ทูน่ำกระป๋อง ”น ำ้พริกนรกทูน่ำ” ที่
สะดวกในกำรรับประทำน มีรสจดัจ้ำนและมีโปรตีนสงู ภำยใต้ 
แบรนด์ SELECT โดยแนะน ำผลิตภัณฑ์ผ่ำนทำง Amado TV 
shopping ในประเทศไทย 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ช่วยให้ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง 
มีอัตราก าไรสูงขึน้ สนับสนุนโดยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 

• บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็งและผลิตภัณฑ์
เพิ่มมลูค่ำต่ำงๆ ที่มีอตัรำก ำไรสงูขึน้ ทัง้ในประเทศไทยและใน
ตลำดต่ำงประเทศ ส ำหรับทัง้ธุรกิจรับจ้ำงผลิตและธุรกิจแบรนด์
ของบริษัทฯ เช่น  Chicken of the Sea Frozen Foods และ  
โมโนริ เป็นต้น 

• บริษัทฯ มีกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติ  
(Automation) เพิ่มขึน้ เช่น กำรแกะเปลือกกุ้ ง เคร่ืองบรรจุหีบห่อ
กึ่งอตัโนมตัิ ซึง่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทนุในกำรผลิต 

บริษัทฯ ได้ผลักดันการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้งและ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าด้วยสินค้านวัตกรรม 

• ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC) เปิดตัวผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลีย้ง 
ในตลำดหลักทั่ว โลก ทั ง้ เค ร่ืองดื่มส ำหรับสุนัขและแมว 
แฮมเบอร์เกอร์ และ ขนม purée ส ำหรับสัตว์เลีย้ง โดยมุ่งเน้น
กำรดูแลเอำใจใส่สตัว์เลีย้ง ผลิตภณัฑ์ส ำหรับช่วงอำยุของสตัว์
เลีย้ง รวมทัง้โปรตีนทำงเลือก และผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจำกแมลง  

• เพื่อประสิทธิภำพในห่วงโซ่อุปทำน บริษัทฯ ได้รวมบำงกิจกรรม
ภำยในห่วงโซ่อุปทำนเข้ำกับธุรกิจที่มีอัตรำก ำไรสูงของบริษัทฯ 
ได้แก่ เอเชียน แปซิฟิก แคน (APC) ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิก (TUG) 
และธุรกิจผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำของบริษัทฯ 

ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ วำงแผนสร้ำงโรงงำนผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตและ
คอลลำเจนเปปไทด์โดยมีเป้ำหมำยที่จะออกจ ำหน่ำยในไตรมำส 
4/2565 ซึ่งแผนดังกล่ำวจะสนับสนุนธุรกิจอินกรีเดียนท์ 
(Ingredients)  ที่น ำโดย บริษัท ไทยยูเนียน อินกรีเดียนท์ (TUI) 
ส ำหรับกำรเติบโตในตลำดโภชนำกำรสตัว์เลีย้ง ผลิตภณัฑ์เสริม
สขุภำพ เคร่ืองส ำอำง และผลิตภณัฑ์อำหำรเสริม 

• บริษัทฯ ได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์ ZEAVITA ในเดือนกนัยำยน 2564 
ซี่งประกอบด้วยสินค้ำประเภท คอลลำเจน แคลเซียม และ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564  
 

 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 8 

 

น ำ้มันปลำทูน่ำ วำงจ ำหน่ำยแล้วทั่วประเทศที่วัตสันและ
ช่องทำงออนไลน์อื่นๆ 

• ธุรกิจโปรตีนทำงเลือก ได้จัดงำน “Plant-Based FEST” ใน
ประเทศไทย ช่วงระหว่ำงเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน 2564 โดย
ร่วมมือกันระหว่ำงแบรนด์ OMG Meat ของบริษัทฯ กับแบรนด์
วี ฟู้ดส์ และมอร์ มีท ซึง่ส่งผลให้ยอดขำยของธุรกิจเพิ่มสงูขึน้ 

การลงทุนผ่าน Corporate Venture Capital 

• ไทยยูเนี่ยนลงทุนในสตำร์ทอัพ ออร์ก้ำฟีด  ในประเทศไทย 
ผู้ผลิตอำหำรและขนมสตัว์เลีย้งที่ผลิตจำกโปรตีนแมลงภำยใต้
แบรนด์ Laika ที่ใช้ตัวอ่อนของแมลงวนัลำยในกำรผลิตสินค้ำ 
โดยกำรลงทุนในครัง้นีจ้ะสนับสนุนกำรเติบโตของบริษัท  
ไอ-เทล คอร์ปอเรชัน่ ในธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้ง 

ความย่ังยืน 

ไทยยูเน่ียนได้รับการจัดอันดับจากดัชนี Seafood Stewardship 
Index (SSI) เป็นอันดับที่  1 ให้ค ามั่ นในการจ่ายค่าจ้างที่ เป็น
ธรรมตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 และการจัดหาทูน่าอย่างย่ังยื่น
ภายในปี 2568 

• ไทยยูเนี่ยนได้รับกำรจดัอันดับจำกดชันี SSI เป็นอนัดบัที่ 1 ใน
เดือนตุลำคม 2564 จำกบริษัทผู้ผลิตอำหำรทะเลทั่วโลกกว่ำ 
30 บริษัทที ่ได้ รับกำรประ เมิน  เนื ่อ งจำกมีส่วนร่วม ใน
แผนกำรจัดกำรมหำสมุทรและระบบนิเวศชำยฝ่ังอย่ำงยั่งยืน 
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ  (UN 
SDGs) 

• นอกจำกกำรประกำศใช้จริยธรรมกำรจัดหำแรงงำนข้ำมชำติ 
บริษัทฯ ยังได้ประกำศใช้หลักกำรจ่ำยค่ำจ้ำงที่ เป็นธรรม 
(Employee Pays Principle) เร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2564 
เป็นต้นไป ซึ่งหลักกำรดังกล่ำวครอบคลุมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำร
จดัหำงำนในประเทศไทยส ำหรับแรงงำนข้ำมชำติด้วย  

• บริษัทฯ บรรลเุป้ำหมำยในกำรจดัหำทูน่ำอย่ำงยัง่ยืนในปี 2562  
คิดเป็น 75% โดยรวม เนืองจำกบริษัทฯ สำมำรถจดัหำ ปลำทู
น่ำ  คิด เ ป็น 87% ของวัตถุดิบในธุ รกิจแบรนด์ ทูน่ำจำก
เรือประมงที่ได้รับกำรรับรองจำก MSC หรือ เข้ำร่วมโครงกำร 
Fishery Improvement Projects (FIPs) ในปี 2562 ทัง้นีภ้ำยใน
ปี 2568 วตัถุดิบทูน่ำที่บริษัทฯ จดัหำจะต้องมำจำกกำรประมง
ที่มีกำรปฏิบตัิตำมแนวปฏิบตัิที่ดี (Operational Best Practice) 
เพื่อป้องกนักำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำร
ควบคุม (IUU Fishery) และป้องกันปัญหำกำรใช้แรงงำนทำส
ในยคุใหม่ด้วย 

 

 

 

 

 

เป้าหมายผลการด าเนินงานปี 2564 (ปรับใหม่) 

ยอดขำย  เติบโต 3-5% จำกปี 2563  
อตัรำก ำไรขัน้ต้น ~ 17-18%  
สดัส่วน SG&A  
ต่อยอดขำย  

~ 11-12% 

อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง ไม่เปล่ียนแปลงจำกปี 2563 
งบลงทนุ ~ 4.0 – 4.5 พนัล้ำนบำท  

(ปรับลงจำก 5.0 พนัล้ำนบำท) 
นโยบำยเงินปันผล ไม่ต ่ำกว่ำ 50% ของก ำไรสทุธิ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ตัง้เป้ำหมำยทำงกำรเงินประจ ำปี 2564 จำกกำร
คำดกำรณ์เบือ้งต้น ซึง่อำจเกิดกำรเปล่ียนแปลงได้ หำกปัจจยัหลกัที่
กระทบกำรด ำเนินงำนมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกข้อสมมติฐำนที่
บริษัทฯ ใช้ในกำรประมำณกำร 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

บริษัทฯได้มีการจัดการความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับความ 
ท้าทายของห่วงโซ่อุปทาน 

• ประเด็นขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง: บริษัทฯ ได้เห็น
ผลกระทบทำงกำรเงินจำกปัจจัยดังกล่ำวรำว 400 ล้ำนบำท
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 และ 468 ล้ำนบำท ในไตรมำส 
3/2564 เป็นผลมำจำกค่ำระวำงเรือและค่ำขนส่งปรับตวัสงูขึน้ 
โดยบริษัทฯ คำดว่ำผลกระทบจำกปัจจัยดังกล่ำวจะยังคงอยู่
จนถึงปี 2565 และได้คำดกำรณ์ว่ำกำรด ำเนินธุรกิจในไตรมำส 
4/2564 จะยังคงได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับไตรมำส 3/2564 

• ราคาบรรจุภัณฑ์และน า้มันที่ใช้ในการผลิตอาหาร: คำดว่ำ
จะเป็นหนึ่งในควำมเส่ียงที่อำจส่งผลให้ต้นทุนขำยปรับเพิ่มขึน้
ในปี 2565  

• การด าเนินการเพื่ อลดผลกระทบดั งกล่ าว : บริษัทฯ 
มีนโยบำย เช่น กำรท ำสัญญำ FOB กำรแบ่งปันต้นทุนกับ 
บริษัทคู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้ ค้ำปลีก และกำรจัดกำรสินค้ำคงคลงั 
เพื่อลดผลกระทบจำกต้นทุนที่สูงขึน้ในระดับอุตสำหกรรม 
อย่ำงไรก็ตำม แม้จะมีควำมท้ำทำยเหล่ำนี  ้บริษัทยังคงมีผล
ประกอบกำรท่ีแข็งแกร่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1473/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1473/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1455/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-1-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5-seafood-stewardship-index-2-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1455/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-1-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5-seafood-stewardship-index-2-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1434/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563-%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99


บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564  
 

 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 9 

 

งบก าไรขาดทุน   

 

งบแสดงสถานะการเงิน  

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

3Q64 3Q64

3Q63 2Q64

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย        35,539 100%        34,784 100%        35,883 100% 2.2% -1.0%

ตน้ทนุขาย       (29,148) -82.0%       (28,457) -81.8%       (29,078) -81.0% 2.4% 0.2%

ก าไรข ัน้ตน้          6,391 18.0%          6,327 18.2%          6,805 19.0% 1.0% -6.1%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร         (4,506) -12.7%         (4,329) -12.4%         (4,281) -11.9% 4.1% 5.3%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน             330 0.9%               98 0.3%             212 0.6% 236.5% 55.9%

รายไดอ้ืน่             498 1.4%             533 1.5%             439 1.2% -6.5% 13.5%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้                (3) 0.0%             258 0.7%              (74) -0.2% n.a. -96.2%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,711 7.6%          2,887 8.3%          3,101 8.6% -6.1% -12.6%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ            (444) -1.3%            (437) -1.3%            (434) -1.2% 1.7% 2.4%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          2,266 6.4%          2,450 7.0%          2,667 7.4% -7.5% -15.0%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล            (251) -0.7%            (308) -0.9%            (231) -0.6% -18.5% 8.6%

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

ก าไรสทุธิ          2,015 5.7%          2,129 6.1%          2,436 6.8% -5.3% -17.3%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั          1,937 5.4%          2,056 5.9%          2,343 6.5% -5.8% -17.3%

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย               78 0.2%               72 0.2%               93 0.3% 8.2% -16.0%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            0.40            0.42            0.49 -3.7% -18.0%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ          32.92          31.33          31.36 5.1% 5.0%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 3Q64
% ตอ่

ยอดขาย
3Q63

% ตอ่

ยอดขาย
2Q64 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*           4,365 2.7%           6,286 4.3% -30.6%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ         17,644 10.9%         13,320 9.2% 32.5%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ         45,409 28.1%         38,546 26.7% 17.8%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่           1,177 0.7%           2,312 1.6% -49.1%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน         68,594 42.4%         60,465 41.8% 13.4%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ         28,485 17.6%         28,098 19.4% 1.4%

เงนิลงทนุ         28,635 17.7%         21,752 15.0% 31.6%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่         31,524 19.5%         29,950 20.7% 5.3%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่           4,448 2.8%           4,310 3.0% 3.2%

รวมสนิทรพัย ์          161,687 100%       144,575 100% 11.8%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ         11,198 6.9%         13,465 9.3% -16.8%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่         21,974 13.6%         19,068 13.2% 15.2%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ         15,994 9.9%           8,088 5.6% 97.7%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่           3,136 1.9%           3,392 2.3% -7.5%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน         52,302 32.3%         44,013 30.4% 18.8%

เงนิกูย้มืระยะยาว         40,504 25.1%         36,862 25.5% 9.9%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่         10,367 6.4%           7,964 5.5% 30.2%

รวมหนีส้นิ       103,174 63.8%         88,838 61.4% 16.1%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ           1,589 1.0%           3,551 2.5% -55.3%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้          58,513 36.2%         55,737 38.6% 5.0%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       161,687 100%       144,575 100% 11.8%

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 3Q64

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2563
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งบกระแสเงินสด   

 

*ประมำณกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2564 

 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 9M64 9M63 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้                   6,971                   5,581                   1,389 

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน                   3,095                   2,942                      153 

ปรับปรุงรายการอืน่                      516                   1,214                     (698)

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน                 (5,879)                   2,403                 (8,282)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   4,702                 12,140                 (7,437)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                   4,011                 11,512                 (7,501)

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน                 (6,300)                 (2,858)                 (3,442)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ                      183                 (7,732)                   7,915 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ                 (2,106)                      921                 (3,027)

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

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด                        39                        79                       (40)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิน้งวด                   3,952                   5,484                 (1,531)

งบจา่ยลงทุน                   2,867                   2,585                      282 

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ                   2,117                   9,273                 (7,156)

งบรวม


