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ไตรมาส 1/2565: ยอดขายยังคงสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ส าหรับไตรมาส 1 ที่  36.3 พันล้านบาท เติบโต 16.5% จากปี
ก่อนหน้า มีก าไรขัน้ต้น 6.4 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.0% ขณะที่
ก าไรสุทธิอยู่ที่ 1.7 พันล้านบาท ลดลง 3.2% จากช่วงเดียวกันปี
ก่อน เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 และความท้าทายในห่วง
โซ่อุปทานที่มีอย่างต่อเน่ือง 
รายได้รวม  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) รำยงำนยอดขำย
ในไตรมำส 1/2565 สงูสดุเป็นประวตัิกำรณ์ส ำหรับไตรมำสแรกของปี 
มีปัจจัยจำกควำมต้องกำรที่เพิ่มขึน้และปริมำณขำยที่เติบโต รำคำ
ขำยที่ปรับสงูขึน้ และกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียน โดยยอดขำย
กลุ่มอำหำรทะเลแปรรูป เพิ่มขึน้ 14.3% จำกไตรมำส 1/2564 ยอดขำย
อำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นยงัฟืน้ตวัต่อเนื่อง เพิ่มขึน้ 14.2% จำก
ไตรมำส 1/2564 และธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์มลูค่ำเพิ่ม
เติบโตจำกควำมต้องกำรสินค้ำที่ เพิ่มขึน้และมียอดขำยเพิ่มขึน้ 
27.2% จำกไตรมำส 1/2564 รวมถึงกำรปรับตวัอ่อนค่ำของสกุลเงิน
บำทช่วยให้ยอดขำยในไตรมำส 1/2565 เติบโต   
ก าไรขัน้ต้น 
ก ำไรขัน้ต้นในไตรมำส 1/2565 อยู่ที่ 6.4 พนัล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 15.4% 
เทียบกับไตรมำสเดียวกันปีก่อน ซึ่งถือเป็นก ำไรขัน้ต้นส ำหรับ
ไตรมำสแรกของปีที่สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ โดยมีปัจจัยจำกกำร
เติบโตของธุรกิจหลักในทุกกลุ่มธุรกิจ อันเป็นผลมำจำกกลยุทธ์กำร
เพิ่มรำคำขำย และปริมำณขำยที่เพิ่มสงูขึน้ อตัรำก ำไรขัน้ต้นยงัคงอยู่
ในระดบัสงูที่ 17.5% เทียบกบั 17.7% ในไตรมำส 1/2564 แม้ว่ำรำคำ
วตัถดุิบและต้นทนุค่ำขนส่งปรับตวัสงูขึน้ 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1/2565 อยู่ที่ 1.7 พนัล้ำนบำท ลดลง 
10.9% จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อน เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำร (SG&A) ที่เพิ่มขึน้ 28.9% มีสำเหตหุลกัจำกค่ำขนส่งและ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดที่เพิ่มสงูขึน้ ส่งผลให้อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำร (SG&A) ต่อยอดขำยในไตรมำส 1/2565 อยู่ที่ 
12.9% เพิ่มขึน้จำก 11.7% ในไตรมำส 1/2564  
ก าไรสุทธิ 
ก ำไรสทุธิไตรมำส 1/2565 อยู่ที่ 1.7 พนัล้ำนบำท ลดลง 3.2% จำก
ไตรมำสเดียวกันปีก่อน ยอดขำยธุรกิจหลกัยงัคงเติบโตแข็งแกร่ง 
ขณะที่อัตรำก ำไรได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรค COVID-19 ควำมท้ำทำยในห่วงโซ่อุปทำนที่มีอยู่อย่ำง
ต่อเนื่อง ประกอบกับผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนและส่วนแบ่ง
ขำดทุนจำกธุรกิจ Red Lobster อย่ำงไรก็ตำม รำยได้อื่นและ
รำยกำรเครดิตภำษีเงินได้ที่เพิ่มขึน้ ช่วยลดผลกระทบจำกควำมท้ำ
ทำยดังกล่ำว อัตรำก ำไรสุทธิไตรมำส 1/2565 จึงยังคงอยู่ใน
ระดบัสงูที่ 4.8% เทียบกบั 5.8% ในไตรมำส 1/2564 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปรกติอยู่ที่ 1.7 พันล้ำนบำท ลดลง
17.8% จำกไตรมำส 1/2564  โดยมีรำยกำรพิเศษจำกกำรที่บริษัทฯ 
ได้ รับเงินชดเชยจำก  UK Marine Management Organization 
(MMO) จำกกระบวนกำรกำรเรียกร้องทำงแพ่งของ John West 
หลังจำกศำลตัดสินว่ำไม่ควำมผิดใดๆ จ ำนวน 77 ล้ำนบำท 
(รำยละเอียดในหน้ำ 3) 
กระแสเงนิสดและอัตราหนีส้นิสุทธิต่อทนุ 
กระแสเงินสดอิสระไตรมำส 1/2565 ได้รับผลกระทบในระยะสัน้
จำกสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกลูกหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้
ตำมยอดขำยที่เพิ่มสูงขึน้ และสินค้ำคงคลังเพิ่มขึน้ระหว่ำงรอ

ขนส่งล่ำช้ำและกำรขำดแคลนตู้ เรือขนส่งสินค้ำ อตัรำส่วนหนีสิ้น
สุทธิต่อทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ 1.01 เท่ำ ณ สิน้ไตรมำส 
1/2565 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

ราคาหุ้น (3/5/2565)                 16.90 บำท 
รำคำปิดย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดำห์: 
รำคำปิดสงูสดุ     23.00 บำท 
รำคำปิดต ่ำสดุ                                     14.90 บำท                 
จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
รำคำพำร์:       0.25 บำท 
มลูค่ำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำด         80.6 พนั ลบ. 
มลูค่ำกำรซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนั (YTD)      538.9 ลบ. 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(10/03/2564) 
ครอบครัวจนัศิริ                       20.44% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั                      13.05% 
กลุ่มมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั                  6.24% 
ครอบครัวนิรุตตินำนนท์                6.89% 
ส ำนกังำนประกนัสงัคม                3.36% 
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  
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บทวิเคราะห์งบการเงนิ  

 
ยอดขาย 
ยอดขายไตรมาส 1/2565 ยังคงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ส าหรับ
ไตรมาสแรก ที่ 36,272 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.5% จากไตรมาส 
1/2564 โดยมีปัจจยัจำกยอดขำยกลุ่มอำหำรทะเลแปรรูปทีเ่พิ่มขึน้ 
14.3% ยอดขำยกลุ่มอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นเพิ่มขึน้ 14.2% 
และยอดขำยกลุ่มธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำที่
เพิ่มขึน้ 27.2% รวมถึงสกลุเงินบำทที่อ่อนค่ำส่งผลดีต่อกำรเติบโต
ของยอดขำย 
• กลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปมียอดขำยเติบโตจำกยอดขำย

ผลิตภณัฑ์ทนู่ำที่เพิ่มขึน้ในทกุภมูภิำคหลงัจำกยอดขำยปีที่
แล้วที่ได้ปรับตวัลดลงสู่ระดบัปรกติ เนื่องจำกชว่งไตรมำส 
1/2563 มกีำรกกัตนุสินค้ำในระยะแรกของกำรระบำดของ
โรค COVID-19 รวมทัง้จำกรำคำขำยที่ปรับเพิ่มขึน้ช่วยให้
ยอดขำยเติบโตในปีนี ้  

• ยอดขำยกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นฟื้นตวัอย่ำง
ต่อเนื่อง จำกควำมต้องกำรซือ้ในธุรกิจร้ำนอำหำรที่ฟื้นตัว 
หลังจำกได้รับผลกระทบจำกกำรปิดร้ำนชั ่วครำวจำก
สถำนกำณ์ของโรค COVID-19 ตัง้แต่ไตรมำส 1/2563 รวมทัง้
จำกรำคำขำยที่ปรับเพิ่มขึน้ด้วย 

• ธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำมียอดขำย
เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง จำกผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้ง ทัง้ใน
สินค้ำเดิมและสินค้ำใหม่ รวมทัง้กำรขยำยไปยังกลุ่มลูกค้ำ
ใหม่ด้วย ขณะที่ยอดขำยผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำและรำยได้
จำกกำรประกอบธุรกิจบรรจภุณัฑ์มีกำรเติบโตเช่นกนั 

ในไตรมำส 1/2565 ค่ำเงินบำทโดยรวมแล้วอ่อนค่ำจำกช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีก่อน เมื่อเทียบกบัเงินสกลุหลกั คือ เงินเหรียญสหรัฐ 
(บำทอ่อนค่ำ 9.2%), ยูโร (บำทอ่อนค่ำ 1.7%) และปอนด์สเตอร์ลิง 
(บำทอ่อนค่ำ 6.4%) ซึ่งส่งผลดีต่อกำรเติบโตของยอดขำย ทัง้นี ้
หำกไม่รวมผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียน ยอดขำยของบริษัทฯ 
ในไตรมำส 1/2565 ยงัคงเพิ่มขึน้ 12.4% จำกไตรมำส 1 ปีก่อนหน้ำ 
ปริมำณขำยไตรมำส 1/2565 เพิ่มขึน้ 5.7% จำกช่วงเวลำเดียวกนั 
ปีก่อน เนื่องจำกปริมำณขำยทีเ่พิ่มขึน้ในทกุกลุ่มธุรกิจหลกั 
 
 
 

ก าไรขัน้ต้น 
บริษัทฯ รายงานก าไรขัน้ต้นไตรมาส 1/2565 ที่ 6,355 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 15.4% โดยมีอัตราก าไรขัน้ต้นในระดับสูงที่ 17.5% 
เทียบกับ 17.7% ในไตรมาส 1/2564 โดยมีปัจจยัจำก 
• ธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป : ก ำไรขัน้ต้นและอัตรำก ำไรขัน้ต้น

เพิ่มขึน้จำกรำคำขำยที่ปรับสงูขึน้ ปริมำณขำยที่เพิ่มขึน้ และ
สดัส่วนกำรขำยสินค้ำที่ช่วยให้มีอตัรำก ำไรสงูขึน้ 

• ธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็น : ก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำก
กำรฟืน้ตวัของธุรกิจร้ำนอำหำร รวมทัง้รำคำขำยและปริมำณขำย
ที่เพิ่มขึน้ อตัรำก ำไรขัน้ต้นยงัอยู่ในระดบัสงู หลงัจำกปรับเพิ่มขึน้
อย่ำงมำกในไตรมำส 1/2564 

• ธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ : ก ำไรขัน้ต้น
เพิ่มขึน้จำกกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งของยอดขำยผลิตภณัฑ์
อำหำรสัตว์เลีย้ง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ และรำยได้จำกธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ อย่ำงไรก็ดีอัตรำก ำไรขัน้ต้นปรับลดลง โดยมี
สำเหตุหลักจำกรำคำวตัถุดิบที่สูงขึน้ และค่ำขนส่งที่เพิ่มขึน้
โดยเฉพำะส ำหรับธุรกิจซือ้มำขำยไปในประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 
 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำร (SG&A) ในไตรมำส 1/2565 เพิ่มขึน้ 
28.9% หรือคิดเป็น 1,051 ล้ำนบำท เทียบกับไตรมำส 1 ปีก่อน
หน้ำ มีสำเหตุหลกัจำกกำรปรับเพิ่มขึน้อย่ำงมำกของค่ำขนส่งรำว 
710 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2565 
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรต่อยอดขำยในไตรมำส
1/2565 อยู่ที่ 12.9% เพิ่มจำก 11.7% ในไตรมำส 1/2564 มีสำเหตหุลกั
จำกค่ำขนส่งและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดที่เพิ่มขึน้ส ำหรับธุรกิจหลกั
และธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ  
ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ รำยงำนขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน 47 ล้ำนบำท ในไตรมำส 
1/2565 เทียบกบัก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 244 ล้ำนบำท ในไตรมำส 
1/2564 เนื่องจำกผลขำดทุนทำงบญัชีจำกกำรประเมินรำคำ
ตรำสำรที่ใช้ในกำรปกป้องควำมเส่ียง 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเง ินลงทุนในบริษัทร่วมไตรมาส 
1/2565 อยู่ที่  177 ล้านบาท เทียบกับส่วนแบ่งขำดทุนมูลค่ำ 
32 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2564 โดยเกิดจำก 
บริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งขำดทุนจำกธุรกิจ Red Lobster ที่ 335 ล้ำน
บำท (ขำดทนุจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 243 ล้ำนบำท และจำกกำรปรับ
มลูค่ำทำงบญัชีของสญัญำเช่ำ 92 ล้ำนบำท) ซึง่มำกกว่ำไตรมำส 
1/2564 ที ่มีส่วนแบ่งขำดทุน มูลค่ำ 226 ล้ำนบำท (ก ำไรจำก
กำรด ำเนินธุรกิจ 81 ล้ำนบำท และขำดทนุจำกกำรปรับมลูค่ำทำง
บญัชีของสญัญำเช่ำ 307 ล้ำนบำท) 

หน่วย: ลา้นบาท 1Q65 1Q64 YoY 4Q64 QoQ

ยอดขาย      36,272      31,125 16.5%      38,501 -5.8%

ตน้ทนุขาย     (29,917)     (25,617) 16.8%     (31,478) -5.0%

ก าไรข ัน้ตน้        6,355        5,507 15.4%        7,023 -9.5%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       (4,688)       (3,637) 28.9%       (5,047) -7.1%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น            (47)           244 -119.2%           136 -134.3%

รายไดอ้ืน่           575           351 63.8%           546 5.2%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการ

รว่มคา้
         (177)            (32) 462.7%          (161) 10.0%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้จา่ย        2,018        2,434 -17.1%        2,498 -19.2%

ตน้ทนุการเงนิ          (445)          (397) 12.2%          (455) -2.2%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิได้        1,573        2,037 -22.8%        2,043 -23.0%

ภาษีเงนิได ้           188          (199) -194.6%            (61) -408.6%

ก าไรสทุธิ        1,746        1,803 -3.2%        1,930 -9.6%

ก าไรตอ่หุน้          0.36          0.37 -3.3%          0.40 -9.9%

อตัราแลกเปลีย่น USD/THB        33.05        30.26 9.2%        33.38 -1.0%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 17.5% 17.7% 18.2%

สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขาย 12.9% 11.7% 13.1%

อตัราก าไรสทุธิ 4.8% 5.8% 5.0%

1Q65 1Q64 1Q65 1Q64 YoY

โดยรวม 17.5% 17.7% 6,355      5,507      15.4%

ธรุกจิผลติภัณฑอ์าหารทะเลแปรรปู 21.7% 20.2% 3,377      2,738      23.3%

ธรุกจิผลติภัณฑอ์าหารทะเลแช่

แข็ง แชเ่ย็นและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 9.3% 10.5% 1,284      1,273      0.8%

ธรุกจิผลติภัณฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง

 ผลติภัณฑเ์พิม่มลูคา่ และอืน่ๆ 24.4% 27.4% 1,694      1,496      13.3%

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%) ก าไรข ัน้ตน้ (ลา้นบาท)
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บริษัทฯ บนัทึกส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกิจ Avanti ลดลงเมื่อเทียบกบั
ปีก่อน เนื่องจำกธุรกิจอำหำรสตัว์น ำ้และอำหำรทะเลแช่แข็งมีผล
กำรด ำเนินงำนลดลงจำกรำคำวัตถุดิบเพิ่มขึน้ ภำวะเงินเฟ้อของ
ต้นทนุกำรผลิต และควำมท้ำทำยอื่นๆ ในห่วงโซ่อปุทำน 
รายได้อื่น  
 รำยได้อื่นในไตรมำสที่ 1/2565 มีมูลค่ำ 575 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
จำก 351 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2564 โดยบริษัทฯ รับรู้รำยกำร
พิเศษจำกกำรรับเงินชดเชยจำกกำรเรียกร้องทำงแพ่ง จ ำนวน 77 
ล้ำนบำท จำก UK Marine Management Organization (MMO) 
ในไตรมำส 1/2565 และไม่มีรำยกำรปรับมลูค่ำยุติธรรมเงินลงทนุ
ในธุรกิจที่อยู่ในประเทศรัสเซีย มูลค่ำ 73 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 
1/2564  
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังคงบันทึกดอกเบีย้รับจำกเงินลงทุน  หุ้ น
บริุมสิทธิ ในกิจกำร Red Lobster เช่นเดียวกบัในไตรมำสที่ผ่ำนมำ 
ต้นทุนทางการเงนิ 
 ต้นทุนทำงกำรเงินในไตรมำสที่ 1/2565 อยู่ที่ 445 ล้ำนบำท เทียบ
กับ 397 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2564 มีสำเหตุหลักจำกแผนกำร
จดัหำเงินทนุท่ีเพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุธุรกิจในเครือของบริษัทฯ 
ภาษีเงนิได้ 
บริษัทฯ มีเครดิตภำษีเงินได้ในไตรมำสที่ 1/2565 จ ำนวน 188 ล้ำน
บำท เทียบกบัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี 199 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2564 
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับเครดติภำษีเงินได้เพิ่มขึน้จำกธุรกิจใน
สหรัฐอเมริกำและยโุรป ซึง่สอดคล้องกบัก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่
ลดลง 
ก าไรสุทธิตามงบการเงนิ 
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิไตรมาสที่ 1/2565 อยู่ที่  1,746 
ล้านบาท ลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปีก่อน โดย
อัตรำก ำไรสุทธิไตรมำส 1/2565 คิดเป็น 4.8% เทียบกับอัตรำก ำไร
สทุธิ 5.8% ในไตรมำส 1/2564  
 ก ำไรสทุธิของบริษัทฯ คงอยู่ในระดบัสงูจำกธุรกิจหลกัที่มียอดขำย
เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง ในขณะที่ยังคงรักษำอัตรำก ำไรขัน้ต้น
ระดับสูงได้ ประกอบกับมีรำยได้อื่นที่เพิ่มขึน้และมีค่ำใช้จ่ำยทำง
ภำษีลดลง อย่ำงไรก็ดี ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำร (SG&A) ที่
เพิ่มขึน้ ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลียน และส่วนแบ่งผลขำดทุน
จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ยังคงส่งผลกระทบบำงส่วนต่อก ำไร
สทุธิของบริษัทฯ ในไตรมำส 1/2565 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติ  
หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษที่เกิดขึน้ ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน
ปรกติไตรมำส 1/2565 อยู่ที่ 1,668 ล้ำนบำท ลดลง 17.8% จำก
ไตรมำส 1/2564 โดยมีรำยกำรพิเศษคือ 
บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงนิ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 163,671 
ล้ำนบำท ลดลง 1.8% จำก 166,604 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2564 เป็น
ผลหลักจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ลดลงหลังจำก
กำรช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวที่ครบก ำหนดในเดือนมกรำคม 

2565 แม้ว่ำรำยกำรลูกหนีก้ำรค้ำและสินค้ำคงคลังมีมูลค่ำเพิ่ม
สงูขึน้  
 หนีสิ้นรวมปรับลดลงมำอยู่ที่ 99,116 ล้ำนบำท (ลดลง 5.1% จำก 
104,391 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2564) สำเหตุหลักมำจำกเงินกู้ ยืม
ระยะยำวที่ครบก ำหนดเมื่อเดือนมกรำคม 2565 ทัง้นี ห้นี สิ้นไม่
หมนุเวียน เพิ่มขึน้ 5.9% จำก ณ สิน้ปี 2564 จำกกำรออกหุ้นกู้ ส่งเสริม
ควำมยัง่ยืน (Sustainability-linked bonds) ในไตรมำส 1/2565 
ส่วนของผู้ถือหุ้นทัง้หมด (รวมหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุนมลูค่ำ 
6,000 ล้ำนบำท) ปรับเพิ่มขึน้ 3.8% (เพิ่มขึน้ 2.3 พันล้ำนบำท) 
จำก ณ สิน้ปี 2564 มำอยู่ที่  64,556 ล้ำนบำท อันเป็นผลจำก
บริษัทฯ มีผลก ำไรสุทธิและกำรป้องกันควำมเส่ียงที่ดีในระหว่ำง 
ไตรมำส  
บทวิเคราะห์กระแสเงนิสด 
 ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2565 เงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนอยู่ที่ 2,860 ล้ำนบำท กระแสเงินสดที่เป็นลบนัน้ 
มีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรค้ำและมลูค่ำสินค้ำคงคลงั
ของบริษัทในเครือที่เพิ่มขึน้ตำมปริมำณกำรขำยที่เพิ่มสูงขึน้ แม้ 
บริษัทฯ รำยงำน EBITDA จ ำนวน 3,039 ล้ำนบำท ในไตรมำส 
1/2565 
เงินสดสทุธิท่ีใช้ในกิจกรรมกำรลงทุนอยู่ท่่ี 556 ล้ำนบำท ลดลงจำก 
846 ล้ำนบำท ในช่วงเวลำเดียวกนัปีก่อน มีผลหลกัมำจำกกำรลดลง
ของกิจกรรมกำรลงทนุ แต่ค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุน (CAPEX) ยงัคงเพิ่ม
สงูขึ น้  ซึ่งเป็นไปตำมแผนในกำรลงทุนในระบบกำรผลิตแบบ
อตัโนมตัิและโครงกำรในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตของบริษัทฯ 
บริษัทฯ บันทึกเงินสดจ่ำยสุทธิส ำหรับกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 
4,447 ล้ำนบำทในช่วงไตรมำสแรกของปี 2565 มีสำเหตุหลักจำก
กำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และหุ้นกู้ที่ครบ
ก ำหนดช ำระในเดือนมกรำคม 2565 
 จ ำนวนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (รวมผลขำดทุนจำก
อัตรำแลกเปล่ียน) ลดลง 7,880 ล้ำนบำท ส่งผลให้เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 อยู่ที่ 1,352 ล้ำนบำท 
(รวมกำรใช้เงินกู้ระยะสัน้ Overdraft) 
 
 
 
 
 
 

มูลค่า  
 (ล้านบาท) 

รายการพิเศษ  

+77 กำรรับเงินชดเชยจำกกำรเรียกร้องทำงแพง่จำก UK Marine 
Management Organization (MMO) หลงัจำกศำลตดัสินว่ำ 
John West ไม่มีควำมผิดใดๆ ในข้อกล่ำวหำ เมื่อปี 2562 
(บนัทึกเป็นรำยได้อื่น) 
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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 12 เดอืนล่าสดุ 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ = ก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษี 

/ ดอกเบีย้จ่าย 

มูลค่าตามบญัช ี= รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีจ่ดทะเบยีนและช าระแลว้   

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไตรมำส 1/2565 ปรับลดลง
เล็กน้อยจ ำกปี ก ่อ น  โ ด ยม ี ROCE ที ่  10.0% ( เ ท ีย บก ับ 
10 .4% ในไตรมำส 1/2564), ROE ที่ 15.4% (เทียบกับ 15.5% 
ในไตรมำส 1/2564), และ ROA ที่ 6.7% (เทียบกับ 6.9% ในไตรมำส 
1/2564) เนื่องจำกก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษีเงินได้นิติบุคคล (EBIT) 
และก ำไรสทุธิที่ลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมำส 1/2564 
จ ำนวนวันลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิ ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 อยู่ที่ 33 วัน 
ลดลงจำก  34 วัน ในไตรมำส 1/2564 เนื่ องจำกบริษัทฯ ให้
ควำมส ำคญักับกำรรักษำวงจรเงินสดและระยะเวลำจดัเก็บเงินจำก
ลกูค้ำ  
จ ำนวนวนัสินค้ำคงคลงัสทุธิ ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 ปรับเพิ่มขึน้มำ
อยู่ที่ระดบั 132 วนั จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ี 124 วนั เนื่องจำก
มลูค่ำสินค้ำคงคลงัที่ปรับเพิ่มขึน้ (+24.0%) และสินค้ำที่อยู่ระหวำ่งรอ
กำรขนส่งและต้นทนุกำรผลิตที่เพิ่มขึน้อย่ำงมำก 
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 อยู่ที่ระดับ 
1.83 เท่ำ เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ 1.56 เท่ำ ณ สิน้ปี 2564 เนื่องจำก
มลูค่ำสินค้ำคงคลงัที่เพิ่มขึน้ (+24.0% จำกช่วงเดียวกนัปีก่อน) 
หนีส้ินที ่มีภำระดอกเบีย้อยู่ที ่ 4,110 ล้ำนบำท ลดลง 5.8% 
จำก ณ สิน้ปี 2564 เนื่องจำกหนีส้ินระยะยำวที่ครบก ำหนดใน
เดือนมกรำคม 2565 โดยหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของ
ผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 อยู่ที่ 1.01 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 0.99 
เท่ำ ณ สิน้ปี 2564 
บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี สิ้นที่มีภำระดอกเบี ย้ต่อก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีจ่ำย ค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำใช้จ่ำยตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 ปรับเพิ่มขึน้มำ

อยู่ที่ 4.50 เท่ำ จำก 4.11 เท่ำ ณ สิน้ปี 2564 เนื่องจำกบริษัทมี EBITDA 
ทีล่ดลง (11.3%) แม้ว่ำมีหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ลดลงก็ตำม 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ในไตรมำส 1/2565 
อยู่ที่ 6.83 เท่ำ เทียบกับ 8.63 เท่ำในไตรมำส 1/2564 มีสำเหตุ
จำก EBITDA ที่ลดลง 11.3% และต้นทุนทำงกำรเงินที่สูงขึน้ 
12.2% จำกไตรมำสเดียวกนัปีก่อน  

หนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ าแนกตามสกุลเงนิ 

 

ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 บริษัทฯ มีหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้จ่ำยอยู่ที่ 
66,931 ล้ำนบำท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท โดยมี
สัดส่วนอยู่ที่ 77% ของหนีท้ัง้หมด สกุลเงินเหรียญสหรัฐที่ 13% 
หนีสิ้นสกุลเงินเยนที่ 8% และสกุลยูโรที่ 2% โดยหนีสิ้นที่มีภำระ
ดอกเบีย้จ่ำยลดลงจำก ณ สิน้ปี 2564 เนื่องจำกกำรจ่ำยคืนหนีสิ้น
ระยะยำวและหุ้นกู้ที่ครบก ำหนดช ำระในเดือนมกรำคม 2565 

ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รายได้รวม: 
   

 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  
ยอดขายเติบโตแข็งแกร่ง อัตราก าไรปรับดีขึน้  

 1/2564 2/2564 3/2564 4/2564 1/2565 

มูลค่า  13,580 15,272 14,954 15,149 15,527 

แบรนด์ 59.3% 61.6% 61.5% 54.7% 52.3% 

รับจ้างผลิต 40.7% 38.4% 38.5% 45.3% 47.7% 

ปริมาณขาย 86,197 88,959 85,865 88,595 91,967 

หมายเหต:ุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
1 ธรุกจิอาหารทะเลแปรรูปรวมธรุกจิทูน่า ซารด์นีและแมคเคอเรลทัง้หมด รวมทัง้แซลมอนกระป๋อง

แซลมอนบรรจุซอง และอาหารทะเลแปรรูปอืน่ๆ 

ในไตรมำส 1/2565 ยอดขำยของกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป
เพิ่มขึ น้ 14.3% จำกไตรมำส 1/2564 จำกยอดขำยในตลำด
สหรัฐอเมริกำ ยุโรป และเอเชีย เนื่องจำกรำคำขำยที่สงูขึน้ ในขณะ
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44% 39% 43%

39%
43% 38%

18%
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+16.5% YoY
-5.8% QoQ

ธรุกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป
ธรุกิจผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแช่แขง็ แช่เย็น และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง
ธรุกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้ง และผลิตภณัฑ์เพ่ิมมลูคำ่

หน่วย: ลา้นบาท 

31,125 
38.501 

36,272 

ดอลล่าร์ 
13% 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 1/2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 
 

 

 

 มุ่งม่ันสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนอำหำรทะเลท่ีน่ำเชื่อถือท่ีสุดของโลกตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือรักษำให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 5 

 

ที่ปริมำณขำยยังคงเติบโตจำกควำมต้องกำรสินค้ำที่ เพิ่มขึน้
โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชีย หลังจำกยอดขำยปีที่แล้วที่ได้ปรับตัว
ลดลงสู่ระดบัปรกติ เนื่องจำกมีกำรกกัตนุสินค้ำในระยะแรกของกำร
ระบำดของโรค COVID-19 ในปี 2020 รวมทัง้กำรอ่อนค่ำของสกุล
เงินบำทซึง่เป็นผลดีต่อกำรเติบโตของยอดขำย 
อัตรำก ำไรขัน้ต้นปรับดีขึน้อยู่ในระดับสูงที่ 21.7% ในไตรมำส 
1/2565 เนื่องจำกรำคำขำยที่ปรับสงูขึน้ ปริมำณขำยที่เพิ่มขึน้ และกำร
ปรับสดัส่วนกำรขำยสินค้ำที่ช่วยให้มีอตัรำก ำไรสงูขึน้ 
ยอดขำยกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปโดยรวมไตรมำส 1/2565 
มีกำรเติบโตทัง้ในแง่ของยอดขำยและอตัรำก ำไรขัน้ต้นเมื่อเทียบกบั
ไตรมำส 1/2564 และในไตรมำส 1/2562 ช่วงก่อน COVID-19 
อย่ำงไรก็ดี ยอดขำยในไตรมำสนีเ้ติบโตลดลงจำกไตรมำส 1/2563 
เนื่องจำกมีกำรกักตุนสินค้ำในช่วงเวลำดังกล่ำว ซึ่ง เป็นช่วงของ
กำรแพร่ระบำดในระยะแรกของโรค COVID-19 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง2: ยอดขายเติบโตและอัตราก าไรปรับสู่ระดับปรกต ิ

 1/2564 2/2564 3/2564 4/2564 1/2565 

มูลค่า 12,076 14,869 14,843 16,628 13,790 

แบรนด์ 38.4% 35.2% 40.2% 37.8% 41.6% 

รับจ้างผลิต 61.6% 64.8% 59.8% 62.2% 58.4% 

ปริมาณขาย 63,081 78,791 77,100 72,637 64,146 

หมายเหต:ุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
2 ธุรกจิอาหารแชแ่ข็ง แชเ่ย็น และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง รวมกลุ่มธุรกจิกุง้ (กุง้แชแ่ข็ง กุง้ล็อบสเตอร ์

อาหารกุง้ และผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่าของกุง้) อาหารแช่แข็ง แซลมอนแช่เย็นและรมควนัรวมทัง้

อาหารทะเลอืน่ๆ (หมกึแชแ่ข็ง ปู หอยเชลล ์สตัวน์ า้ประเภทมเีปลอืก และปลาอืน่ในรูปแบบแชแ่ข็ง) 

ในไตรมาส 1/2565 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่ เกี่ ยวข้อง  เติบโตอย่ำง
แข็งแกร่งที่ 14.2% จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน จำกรำคำขำยที่
เพิ่มขึน้ และกำรฟื้นตัวของธุรกิจร้ำนอำหำร รวมทัง้กำรอ่อนค่ำ
ของสกลุเงินบำทซึง่เป็นผลดีต่อกำรเติบโตของยอดขำย 
ก ำไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจนีป้รับตัวดีขึน้เมื่อเทียบกับไตรมำส 
1/2564 โดยเฉพำะในธุรกิจกุ้งที่มีกำรส่งออกสินค้ำที่เพิ่มมำกขึน้ 
อย่ำงไรก็ตำม ก ำไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจได้รับผลกระทบจำกต้นทุน
ค่ำขนส่งและรำคำวตัถุดิบที่เพิ่มสูงขึน้ของธุรกิจในสหรัฐอเมริกำ
และยุโรป อตัรำก ำไรขัน้ต้นจึงปรับสู่ระดบัปรกติที่ 9.3% ในไตรมำส 
1/2565 เทียบกับอัตรำก ำไรขัน้ต้นที่อยู่ในระดับสูงในปีก่อน 
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นโดยรวมใน
ไตรมำส 1/2565 เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง เทียบกับช่วงกำรระบำด
ของ COVID-19 ในไตรมำส 1/2564 และ 1/2563 และช่วงก่อน
กำรระบำดของโรคในไตรมำส 1/2562 และพร้อมทัง้มีอตัรำก ำไรที่ดี 
 
 
 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และ
อื่นๆ3: ยอดขายและอัตราก าไรเติบโตต่อเนื่อง 
 1/2564 2/2564 3/2564 4/2564 1/2565 

มูลค่า 5,469 5,741 5,742 6,724 6,955  

แบรนด์ 4.8% 7.1% 6.6% 6.0% 4.4% 

รับจ้างผลิต 95.2% 92.9% 93.4% 94.0% 95.6% 

ปริมาณขาย 72,957 74,603 67,542 74,880 78,814 

หมายเหต:ุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
3 ธุรกจิผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า รวมถึงธุรกจิอืน่ รวมธุรกจิผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลีย้ง 

(อาหารแมวและสุนัขชนิดเปียก) และผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า (อาหารปรุงสุกพรอ้มทาน สินคา้บรรจุ

ภณัฑ ์ขนมปลาเสน้ ติม่ซ า ซอสปรุงรส ผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากการผลิตปลาและกุง้ น า้มนัและผง

แคลเซยีมจากปลาทูน่า ผลติภณัฑเ์บเกอร ี ่บรกิารสิง่พมิพส์ าหรบัฉลากกระป๋องขนมขบเคีย้ว และ

อืน่ๆ) 

ในไตรมำส 1/2565 ยอดขำยของธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้ง 
และผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ เพิ่มขึน้ 27.2% จำกไตรมำสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรเปิดตวัสินค้ำใหม่ๆ และกำรขยำย
ไปยังกลุ่มลูกค้ำใหม่ รวมถึงรำยได้ที่เพิ ่มขึน้ของธุรกิจบรรจุ
ภณัฑ์ และกำรอ่อนค่ำของสกุลเงินบำทซึ่งเป็นผลดีต่อกำรเติบโต
ของยอดขำย 
อัตรำก ำไรขัน้ต้นกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลีย้ง ผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่ำ และอื่นๆ ในไตรมำส 1/2565 ปรับลดลงมำอยู่ที่ระดับ
ปรกติที่  24.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรำก ำไรขัน้ต้นอยู่ใน
ระดบัสงู เนื่องจำกในช่วงเวลำนัน้รำคำวตัถุดิบปรับตวัลดลงขณะที่
ธุรกิจซือ้มำขำยไปอำหำรสัตว์เลีย้งในสหรัฐอเมริกำมียอดขำย
เพิ่มขึน้ในช่วงเวลำเดียวกนั 
ยอดขำยและอัตรำก ำไรโดยรวมมีกำรเติบโตจำกไตรมำสที่ 1/2563 
ที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 และไตรมำสที่ 1/2562 
ก่อนช่วงกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 
สัดส่วนยอดขายจ าแนกตามธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลิต  
 

 
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2565 สัดส่วนรำยได้ของธุรกิจแบรนด์
และธุรกิจรับจ้ำงผลิต คือ 39% และ 61% ของยอดขำยรวม 
ส ำหรับยอดขำยของธุรกิจแบรนด์ สูงขึ น้  9.3% จำกปีก่อน 
เนื่องจำกกำรเติบโตของยอดขำยธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปใน
ตลำดยโุรป 
ยอดขำยสินค้ำรับจ้ำงผลิตเติบโตเป็นอย่ำงมำก เพิ่มขึน้ 21.7% 
จำกปีก่อน เนื่องจำกยอดขำยธุรกิจผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้งและ

59% 59% 58% 59%

61%

41% 41% 42% 41%

39%

2561 2562 2563 2564 1/2565

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

133,285 126,275 132,402 141,048

36,272

หน่วย: ล้ำนบำท 
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ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำที่เพิ่มขึน้ และกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของ
ธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็น 
ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภูมิภาค: 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 2561 2562 2563 2564 1/2565 

ยอดขายรวม 133,285 126,275 132,402 141,048 36,272 

อเมริกา 37.7% 39.6% 41.9% 43.1% 43.9% 

ยุโรป 30.4% 27.9% 29.0% 28.3% 24.6% 

ญี่ปุ่ น 5.7% 5.8% 5.3% 5.1% 5.8% 

ไทย 10.5% 11.5% 10.0% 10.3% 10.8% 

ประเทศอื่นๆ 15.7% 15.2% 13.8% 13.2% 14.9% 

หมายเหต:ุ ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ตะวนัออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอ่ืนๆ  

ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2565 สดัส่วนยอดขำยในตลำดหลกั คือ
สหรัฐอเมริกำเพิ่มขึน้ 19.7%  ยโุรปเพิ่มขึน้ 6.1% และประเทศไทย 
เพิ่มขึน้ 8.1% จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน เนื่องจำกกำรเติบโต
ของยอดขำยในธุรกิจหลกั ประกอบกับสกุลเงินบำทที่อ่อนค่ำจำก
ช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน เทียบกบัสกลุเงินหลกั คือ เงินเหรียญ
สหรัฐ (บำทอ่อนค่ำ 9.2%), ยูโร (บำทอ่อนค่ำ 1.7%) และปอนด์
สเตอร์ลิง (บำทอ่อนค่ำ 6.4%) 
ยอดขำยในตลำดอเมริกำเหนือ (สหรัฐอเมริกำและแคนำดำ) เพิ่มขึน้
จำกกำรเติบโตของยอดขำยธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป กำรฟื้นตัว 
อย่ำงมำกของยอดขำยธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็น และ
ควำมต้องกำรซือ้ผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้งที่เพิ่มมำกขึน้ รวมถึง
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ยอดขำยในตลำดยุโรปเติบโตจำกปริมำณขำยผลิตภัณฑ์อำหำร
ทะเลแปรรูปที่เพิ่มขึน้โดยเฉพำะในประเทศฝร่ังเศสและเยอรมนี 
หล ัง จำกยอดขำยลดลงสู ่ระด บัปรกต ิในปีก ่อนหน้ำ  อ ัน
เนื่องมำจำกกำรกักตุนสินค้ำในไตรมำสที่ 1/2563 ที่มีกำรปิด
เมืองช่วงล็อคดำวน์ตำมสถำนกำรณ์ COVID-19 รวมทัง้จำก
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนท ำให้ยอดขำยเติบโต 
ยอดขำยประเทศไทยเพิ่มขึน้ 8.1% จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อน 
เนื่องจำกยอดขำยอำหำรสตัว์เลีย้งเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง ยอดขำย
ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรูปเพิ่มขึน้ และธุรกิจอำหำรทะเลแช่
แข็งในประเทศมีกำรฟืน้ตวัอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยหลกัที่กระทบการด าเนินงาน:  

ราคาวัตถุดบิหลัก 
ราคาวัตถุดบิปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 
รำคำปลำทนู่ำเดือนเมษำยน 2565 เฉล่ียอยู่ที่ 1,800 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน และในไตรมำสที่ 1/2565 รำคำปลำทูน่ำเฉล่ียอยู่ที่ 1,717 
เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึน้ 33.8% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่  
1/2564 และ เพิ่มขึน้ 6.2% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 4/2564  
ราคาวัตถุดบิกุ้งขาว  
(บำท/กิโลกรัม ขนำด 60 ตวั/กิโลกรัม)  

 
รำคำกุ้งขำวเดือนเมษำยน 2565 เฉล่ียอยู่ที่ 150 บำทต่อกิโลกรัม 
และในไตรมำสที่ 1/2565 รำคำกุ้ งขำวเฉล่ียอยู่ที่  182 บำทต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึน้ 22.4% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2564 และ 
เพิ่มขึน้ 39.2% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 4/2564 

ราคาวัตถุดบิปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)  

 

รำคำปลำแซลมอนเดือนเมษำยน 2565 เฉล่ียอยู่ที่ 98 NOK ต่อ
กิโลกรัม และในไตรมำสที่ 1/2565 รำคำปลำแซลมอนเฉล่ียอยู่ที่ 
78 NOK ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึน้ 45.0% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 
1/2564 และ เพิ่มขึน้ 29.0% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 4/2564 
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อัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงนิบาท 

 

อัตรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบำทเดือน
เมษำยน 2565 อยู่ที่ 33.81 บำท ส ำหรับไตรมำสที่ 1/2565 เฉล่ีย
อยู่ที่ 33.05 บำท อ่อนค่ำ 9.2% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2564 
และแข็งค่ำ 1.0% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 4/2564 

เงนิสกุลยูโรต่อสกุลเงนิบาท 

 

อตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงินยโูรต่อสกลุเงินบำทเดือนเมษำยน 2565 
อยู่ที่ 36.56 บำท และไตรมำสที่ 1/2565 เฉล่ียอยู่ที่ 37.10 บำท 
อ่อนค่ำ 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2564 และ แข็งค่ำ 2.8% 
เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 4/2564 

 เงนิสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงนิบาท 

 

อัตรำแลกเปล่ียนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำทเดือน
เมษำยน 2565 อยู่ที่ 43.73 บำท ส ำหรับไตรมำสที่ 1/2565 เฉล่ีย
อยู่ที่ 44.37 บำท อ่อนค่ำ 6.4% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 1/2564 
และ แข็งค่ำ 1.4% เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 4/2564 
 

 

พัฒนาการหลักของบริษัทฯ 

COVID-19 Update 

เครือข่ายการผลิตสามารถด าเนินการได้ตามปรกต ิ

• กำรฉีดวัคซีนให้แก่พนักงำนทั่วโลกด ำเนินไปได้อย่ำงดี 
ทัง้ในประเทศซีเชลส์ สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ และ
ประเทศไทย ปัจจบุนัพนักงำนที่ได้รับวคัซีนอย่ำงน้อย 1 เข็ม 
มีอัตรำ 95% พนักงำนท่ีได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีอัตรำ 93% 
และพนกังำน 38% ได้รับเข็มกระตุ้นแล้ว 

• บริษัทฯ ยงัคงผลกัดนัมำตรกำรป้องกนัโรค COVID-19 ที่เข้มงวด 
โดยกำรตรวจ ATK เพื่อคดักรองโรครำยสปัดำห์ กำรจดักลุ่ม
ผู้ปฏิบตัิงำน (Workforce clustering) มำตรกำรควบคุมโรค
ในพืน้ที่เฉพำะ (Bubble & Seal) กำรตรวจคดักรองเบือ้งต้น 
และนโยบำยกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work-from-home) 

• โรงงำนในภูมิภำคเอเชียสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปรกติ
ทัง้หมด โดยบริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยกำรผลิต
ทัว่โลกมำตัง้แต่เร่ิมมีกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 และ
มีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรในปี 2565 นี ้

ธุรกิจใหม่ 

การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

• ZEAVITA ได้รับกำรจัดอันดับเป็นผลิตภัณฑ์คอลลำเจน
อนัดบัสองจำกยอดขำยใน Watsons และในช่องทำงร้ำนค้ำ
ปลีกอื่นๆ (เดือนมีนำคม 2565) ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่ดีมำก
จำกลูกค้ำ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตวัแคมเปญ ‘Proven 
Result’ ในเดือนพฤษภำคม 2565 และวำงจ ำหน่ำยใน
ช่องทำงร้ำนขำยยำทัว่ประเทศ 

การลงทุนผ่าน Corporate Venture Capital (CVC) 

ลงทุนในสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารเพื่อสร้างนวัตกรรม 

• SPACE-F Batch III เร่ิมด ำเนินกำรแล้วในเดือนกุมภำพันธ์ 
2565 กับสตำ ร์ทอัพ  17 แห่ ง  (จำกต่ ำ งประ เทศ 50%) 
ประกอบด้วยสตำร์ทอัพที่ เ ป็น accelerator 8 แห่ง และ 
incubator 9 แห่ง  จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ แคนำดำ 
ฟินแลนด์ เป็นต้น 

• ส ำหรับกำรลงทนุผ่ำน CVC ของบริษัทฯ โรงงำนผลิตแป้งจำก
แมลงของ Orgafeed ได้เร่ิมกำรผลิตแล้วในไตรมำส 1/2565 
และจะเร่ิมผลิตขนมคบเคีย้วส ำหรับสัตว์เลีย้ง ที่โรงงำนของ
บริษัท i-Tail ในเดือนมิถุนำยน 2565 ขณะที่โรงงำนผลิต
โปรตีนจำกแมลงของ Flying Spark จะเร่ิมด ำเนินกำรในช่วง
คร่ึงแรกของปี 2565 เช่นกนั 

ความย่ังยืน 

จับมือร่วมกับองค์กรการประมงเพื่อความย่ังยืน (SFP) 

• องค์กรกำรประมงเพื่อควำมยั่งยืน (Sustainable Fisheries 
Partnership : SFP) เป็นองค์กรไม่แสวงหำก ำไรเพื่อระบบ
นิเวศน์ทำงทะเลและห่วงโซ่อุปทำนอำหำรทะเล ในเดือน

https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1522/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-space-f-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-incubator-and-accelerator-program-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1522/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-space-f-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-incubator-and-accelerator-program-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1521/%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-sfp
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1521/%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%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-sfp
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มีนำคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกับ SFP เพื่อกำรพัฒนำ
ด้ำนควำมโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทำนและกำรควบคุม
ผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในระบบนิเวศน์  

CSR: ให้ค ามั่นที่จะสนับสนุนและด าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน  

• บริษัทฯ ได้บริจำคเสือ้ผ้ำและ ชดุ PPE ที่ผลิต (Upcycle) จำก
ขวดพลำสติก PET น ำ้หนักกว่ำ 500 กิโลกรัม ให้กับคนเก็บ
ขยะใน 10 ชุมชนท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่ปฏิบตัิ
หน้ำที่ในแนวหน้ำ  

• บริษัทฯ ได้บริจำคผลิตภัณฑ์แมคเคอเรลจ ำนวน 4,000
กระป๋อง และข้ำว 1,750 กิโลกรัมให้กับองค์กรต่ำงๆ เพื่อใช้
ในกำรดูแลผู้ติดเชือ้ COVID-19 ประกอบด้วย ส ำนกังำนเขต
คลองเตย โครงกำรคลองเตยดีจงั และกู้ดเนส 

การด าเนินกิจการของบริษัทร่วม 

• เมื่อวนัที่ 15 เมษำยน เคลล่ี วำลำเด ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ของ Red Lobster ซึ่งเป็นเชนร้ำนอำหำรทะเลที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกระบวนกำร
สรรหำผู้ด ำรงต ำแหน่ง โดยคณะผู้บริหำรระดับสูงชุดใหม่จะ
ดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของ Red Lobster ร่วมกับกรรมกำร
บริษัทอย่ำงใกล้ชิดในช่วงระยะเวลำเปล่ียนผ่ำนนี ้

เป้าหมายทางการเงนิปี 2565 (ปรับใหม่) 

ยอดขำย  
เติบโต 7-8% จำกปี 2564  
(เพิ่มขึน้จำก 4-5%) 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น ~17.5-18.0%  
(ลดลงจำก ~18.0-18.5%) 

สดัส่วน SG&A  
ต่อยอดขำย  

~12.0-12.5%  
(ลดลงจำก ~12-13%) 

อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง ไม่เปล่ียนแปลงจำกปี 2564 
งบลงทนุ ~ 6.0 พนัล้ำนบำท  
นโยบำยเงินปันผล ไม่ต ่ำกว่ำ 50% ของก ำไรสทุธิ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ตัง้เป้ำหมำยทำงกำรเงินประจ ำปี 2565 จำกกำร
คำดกำรณ์เบือ้งต้น ซึง่อำจเกิดกำรเปล่ียนแปลงได้ หำกปัจจยัหลกั
ที่กระทบกำรด ำเนินงำนมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกข้อสมมติฐำนท่ี
บริษัทฯ ใช้ในกำรประมำณกำร 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานยังคงอยู่ โดยราคาวัตถุดิบ 
ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ส่วนผสมอาหาร น า้มันและก๊าส และ
อุปกรณ์อื่นๆ ปรับเพิ่มสูงขึน้อย่างมาก ในไตรมาส 1/2565 

ในไตรมำส 1/2565 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำกรำคำวตัถดุิบและ
ต้นทุนกำรผลิตหลักที่เพิ่มขึน้อย่ำงมำก และค่ำขนส่งที่ยังคงสูง
อย่ำงต่อเนื่อง คิดเป็นมลูค่ำผลกระทบรำว 710 ล้ำนบำท ส ำหรับ

ค่ำระวำงเรือที่เพิ่มขึน้ในไตรมำส 1/2565 เทียบกบัมลูค่ำประมำณ 
200 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2564 
บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรบริหำรจดักำร ดงันี ้
• กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง และกำร

ได้เปรียบจำกกำรมีฐำนกำรผลิตขนำดใหญ่ 
• กำรต่อรองรำคำทัง้ในธุรกิจรับจ้ำงผลิตและธุรกิจแบรนด์เพื่อ

แบ่งภำระต้นทุนท่ีเพิ่มสงูขึน้ไปยงัลกูค้ำ พร้อมทัง้ปรับเปล่ียน
ระดบักำรท ำกำรตลำด 

• กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรต้นทุน ปรับลดต้นทุนกำร
ผลิต และปรับเปล่ียนสัดส่วนกำรขำยสินค้ำเพื่อ เพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงก ำไรให้มำกขึน้ 

• มุ่ ง เ น้นกำรใ ช้ ระบบกำรผ ลิตแบบอัต โนมัติ เพื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต  

ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจัยควำมเส่ียงที่ส ำคัญ 
ของบริษัทฯ สำมำรถอ้ำงอิ งได้จำกรำยงำนประจ ำปี  2564 
(One Report) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1525/%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%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94-ppe-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://investor.thaiunion.com/misc/ar/20220325-tu-or2022-th.pdf
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งบก าไรขาดทุน   

 

งบแสดงสถานะการเงิน  

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

1Q65 1Q65

1Q64 4Q64

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย       36,272 100%       31,125 100%       38,501 100% 16.5% -5.8%

ตน้ทุนขาย      (29,917) -82.5%      (25,617) -82.3%      (31,478) -81.8% 16.8% -5.0%

ก าไรข ัน้ตน้         6,355 17.5%         5,507 17.7%         7,023 18.2% 15.4% -9.5%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร        (4,688) -12.9%        (3,637) -11.7%        (5,047) -13.1% 28.9% -7.1%

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลยีน             (47) -0.1%            244 0.8%            136 0.4% -119.2% -134.3%

รายไดอ้ืน่            575 1.6%            351 1.1%            546 1.4% 63.8% 5.2%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้           (177) -0.5%             (32) -0.1%           (161) -0.4% 462.7% 10.0%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล         2,018 5.6%         2,434 7.8%         2,498 6.5% -17.1% -19.2%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ           (445) -1.2%           (397) -1.3%           (455) -1.2% 12.2% -2.2%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล         1,573 4.3%         2,037 6.5%         2,043 5.3% -22.8% -23.0%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล            188 0.5%           (199) -0.6%             (61) -0.2% -194.6% -408.6%

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ               -   0.0%               -   0.0%               -   0.0% - -

ก าไรสุทธิ         1,761 4.9%         1,839 5.9%         1,982 5.1% -4.2% -11.2%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั         1,746 4.8%         1,803 5.8%         1,930 5.0% -3.2% -9.6%

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิท

ย่อย
             15 0.0%              36 0.1%              51 0.1% -58.0% -70.8%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พื้นฐาน           0.36           0.37           0.40 -3.3% -9.9%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ         33.05         30.26         33.38 9.2% -1.0%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q65
% ตอ่

ยอดขาย
1Q64

% ตอ่

ยอดขาย
4Q64

% 

ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*          1,552 0.9%          9,723 5.8% -84.0%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ        19,074 11.7%        16,308 9.8% 17.0%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ        48,649 29.7%        46,636 28.0% 4.3%

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่          2,965 1.8%          2,196 1.3% 35.0%

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน        72,240 44.1%        74,863 44.9% -3.5%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ        28,245 17.3%        28,443 17.1% -0.7%

เงนิลงทนุ        28,464 17.4%        28,529 17.1% -0.2%

คา่ความนยิมและสนิทรัพย์ไม่มตีัวตนอืน่        29,810 18.2%        30,390 18.2% -1.9%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่          4,912 3.0%          4,380 2.6% 12.2%

รวมสนิทรพัย ์          163,671 100%       166,604 100% -1.8%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ        16,386 10.0%          9,673 5.8% 69.4%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่        20,760 12.7%        21,351 12.8% -2.8%

สว่นของเงนิกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ             392 0.2%        14,937 9.0% -97.4%

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่          1,968 1.2%          2,121 1.3% -7.2%

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน        39,506 24.1%        48,081 28.9% -17.8%

เงนิกูย้ ืมระยะยาว        50,153 30.6%        46,431 27.9% 8.0%

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอืน่          9,457 5.8%          9,878 5.9% -4.3%

รวมหนีส้นิ        99,116 60.6%       104,391 62.7% -5.1%

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ          2,889 1.8%          2,894 1.7% -0.2%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้         64,556 39.4%        62,213 37.3% 3.8%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       163,672 100%       166,604 100% -1.8%

(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q65
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เปลีย่นแปลง
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(หนว่ย: ลา้นบาท) 1Q65 1Q64 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้               1,573               2,037                 (464)

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน               1,022                  992                    30 

ปรับปรุงรายการอืน่                  507                  411                    95 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน              (5,809)              (2,722)              (3,087)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน              (2,708)                  718              (3,427)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน              (2,860)                  633              (3,493)

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทนุ                 (556)                 (846)                  290 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ              (4,447)              (2,057)              (2,390)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง  - สทุธิ              (7,863)              (2,271)              (5,593)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  ณ วนัตน้งวด               8,828               6,019               2,809 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด                   (17)                      6                   (23)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  ณ วนัส ิน้งวด                  948               3,755              (2,807)

งบจา่ยลงทนุ               1,023                  842                  181 

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ              (3,732)                 (125)              (3,607)

งบรวม


