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ยอดขายรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 38.9 พันล้านบาท 
เติบโต 8.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า โดยมีก าไรขัน้ต้นอยู่ที่  
6.6 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ต้น 16.9% 

รายได้รวม  
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) รำยงำนยอดขำยสูงสุด
เป็นประวตัิกำรณ์ในไตรมำส 2/2565 โดยมีปัจจยัจำกรำคำขำยท่ีปรับสงูขึน้ 
ควำมต้องกำรสินค้ำท่ีเพิ่มขึน้ และอตัรำแลกเปลี่ยน ส่งผลให้มีกำรเติบโต
ของกลุ่มธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ (+41.7%) และ
กลุ่มอำหำรทะเลแปรรูป (+10.7%) ในขณะท่ียอดขำยอำหำรทะเลแช่แข็ง
และแช่เย็นลดลงจำกช่วงเดียวกันปีก่อน (-6.5%) จำกกำรปรับตัวของ
ยอดขำยสู่สภำวะปรกติในสหรัฐอเมริกำ ประกอบกับผลประกอบกำรท่ี
ลดลงของธุรกิจอำหำรสตัว์และแซลมอน  

ก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรขัน้ต้น 
ก ำไรขัน้ต้นในไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ีระดบั 6.6 พนัล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อย
จำกปีท่ีผ่ำนมำ แต่เพิ่มขึน้ 3.6% จำกไตรมำส 1/2565 เน่ืองจำกกำรเติบโต
ของธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำท่ีมีควำมต้องกำรซือ้ท่ี
เพิ่มขึน้  กลยุทธ์กำรเพิ่มรำคำขำย และกำรปรับสัดส่วนกำรขำยสินค้ำ 
ในขณะท่ีธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและอำหำรทะเลแปรรูป ได้รับผลกระทบ
จำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงโรงงำน รูเก้น ฟิช ในประเทศเยอรมนี และกำร
ปรับตวัสู่สภำวะปกติของตลำดสหรัฐอเมริกำ รวมถึงรำคำวัตถุดิบและค่ำ
ขนส่งท่ีเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ดี อตัรำก ำไรขัน้ต้นยงัคงอยู่ในระดบัสงูท่ี 16.9%  

ก าไรจากการด าเนินงาน 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ี 1.7 พนัล้ำนบำท ลดลงจำก
ช่วงเดียวกันปีก่อน เน่ืองจำกผลประกอบกำรท่ีแข็งแกร่งกว่ำระดบัปรกติใน
ปีก่อน และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (SG&A) ท่ีเพิ่มขึน้ (+14.9%) 
จำกค่ำขนส่งท่ีเพิ่มขึน้ (~560 ล้ำนบำท จำกค่ำระวำงเรือท่ีเพิ่มขึน้) และ
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของโรงงำน รูเก้น ฟิช ส่งผลให้
อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อยอดขำย (SG&A/sales) ใน
ไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ี 12.6% เพิ่มขึน้จำก 11.9% ในไตรมำส 2/2564  

ก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิ 
ก ำไรสทุธิไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ี 1.6 พนัล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกันปี
ก่อน สำเหตุหลกัจำกผลประกอบกำรท่ีแข็งแกร่งกว่ำระดับปรกติในปีก่อน 
และจำกรำยกำรพิเศษท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว อย่ำงไรก็ตำม 
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจหลักท่ียังคงแข็งแกร่ง มีก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน และเครดิตภำษีเงินได้ท่ีเพิ่มขึน้ ส่งผลให้อัตรำก ำไรสุทธิยัง
แข็งแกร่งท่ี 4.2% 

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปรกติอยู่ท่ี 2.2 พันล้ำนบำท  โดยรำยกำร
พิเศษท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ประกอบด้วย (1) กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมของหุ้ นบุริมสิทธิใน เรด ล็อบสเตอร์ (Red Lobster) จ ำนวน  
424 ล้ำนบำท (หลงัเครดิตภำษี) และ (2) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของโรงงำน 
รูเก้น ฟิช จ ำนวน 195 ล้ำนบำท (หลงัเครดิตภำษี) (รำยละเอียดตำมหน้ำ 3) 

กระแสเงินสดและอัตราหนีส้ินสุทธิต่อทุน 
กระแสเงินสดอิสระในไตรมำส 2/2565 กลับมำเป็นบวก ถึงแม้ได้รับ
ผลกระทบในระยะสัน้จำกสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีเพิ่มขึน้จำกลูกหนีก้ำรค้ำ
และสินค้ำคงคลงัท่ีสงูขึน้ตำมกำรขำยท่ีเพิ่มขึน้ อตัรำส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุนของบริษัทฯ ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ีระดับ 1.09 เท่ำ นอกจำกนี ้
บริษัทฯ ประกำศจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลท่ี 0.40 บำทต่อหุ้น  

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(Bloomberg/ Reuters) 

(TU TB/ TU.BK) 

ราคาหุ้น (5/8/2565)                 16.60 บาท 
ข้อมลูราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ     22.70 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ                                     15.20 บาท                 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน:                        4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:       0.25 บาท 
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด         79.2 พนั ลบ. 
มลูค่าการซือ้ขายเฉล่ียต่อวนั (YTD)      508.1 ลบ. 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(30/06/2565) 
ครอบครัวจนัศิริ                       20.44% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด                           9.62% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์               6.91% 
กลุ่มมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั                      6.24% 
ส านกังานประกนัสงัคม                3.36% 

ภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ TU เป็นหน่ึงใน
บริษัทอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก TU เป็นเจ้าของแบรนด์
อาหารทะเลชัน้น าต่างๆ ในหลากหลายตลาด รวมทัง้มี
เครือข่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิต  และกระจายสินค้า
ครอบคลมุทัว่โลก โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ ทูน่ากระป๋อง
และกุ้ งแช่แข็ง นอกจากนี ้TU ยังมีธุรกิจรับจ้างผลิต ท่ีผลิต
ให้แบรนด์ของลูกค้าอีกด้วย ในด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน TU 
ได้ประกาศความมุ่งมั่นว่าจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดการ
พฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม การมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ยัง่ยืน รวมถึงการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

ตัวเลขทางการเงนิที่ส าคัญ  

 

หน่วย: ลา้นบาท 2Q65 2Q64 1Q65

ยอดขาย 38,946     35,883     36,272     

ก าไรขัน้ตน้ 6,584       6,805       6,355       

EBITDA 2,840       4,135       3,039       

ก าไรสุทธิ 1,624       2,343       1,746       

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.33         0.49         0.36         

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (%) 16.9% 19.0% 17.5%

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(%) 4.2% 6.5% 4.8%

สดัสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.09         0.98         1.01         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 8.4% 10.7% 10.0%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อ EBITDA (x) 5.17         3.91         4.50         
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บทวิเคราะห์งบการเงิน  

 

ยอดขาย 
บริษัทฯ รายงานยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 
2/2565 ที่ 38,946 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
โดยมีปัจจยัจำกยอดขำยกลุ่มอำหำรทะเลแปรรูปท่ีเพิ่มขึน้ 10.7% ยอดขำย
กลุ่มธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำท่ีเพิ่มขึน้ 41.7% และ
กำรอ่อนค่ำของสกุลเงินบำท ในขณะท่ียอดขำยกลุ่มอำหำรทะเลแช่แข็ง
และแช่เย็นท่ีลดลง 6.5%  
• กลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปมียอดขำยสงูท่ีสดุเป็นประวตัิกำรณ์ใน

ไตรมำส 2/2565 จำกยอดขำยท่ีเติบโตในทุกภูมิภำคโดยเฉพำะใน
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย และสหรัฐอเมริกำ รวมทัง้ผลจำกกำรอ่อนค่ำ
ของสกุลเงินบำท จำกท่ียอดขำยในปีก่อนหน้ำมีกำรปรับตัวเข้ำสู่
สภำวะปรกติ หลังจำกมีกำรกักตุนสินค้ำในช่วงระยะแรกของกำร
ระบำดของโรค COVID-19 

• กลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นมียอดขำยลดลง เน่ืองจำก
ยอดขำยกลับเข้ำสู่สภำวะปรกติ หลังจำกธุรกิจร้ำนอำหำรฟื้น
ตัวอย่ำงแข็งแกร่งช่วงปีก่อน หลังคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์ และ
กำรลดลงของผลประกอบกำรของธุรกิจอำหำรสัตว์และธุรกิจ
แซลมอน 

• กลุ่มธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำมียอดขำย
เติบโตแข็งแกร่งอย่ำงมำก จำกควำมต้องกำรผลิตภัณท์อำหำร
สัตว์เลีย้งท่ีเพิ่มขึน้ กำรปรับขึน้ของรำคำสินค้ำ และกำรขยำย
สินค้ำไปยังกลุ่มลูกค้ำใหม่ รวมถึงยอดขำยท่ีเพิ่มขึน้ของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำและบรรจภุณัฑ์ 

ในไตรมำส 2/2565 ค่ำเงินบำทมีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเงินสกุล
หลักจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเหรียญสหรัฐต่อบำทอ่อนค่ำลง 
9.7%, ยูโรต่อบำทแข็งค่ำขึน้ 3.0% และปอนด์สเตอร์ลิงต่อบำทแข็งค่ำ
ขึน้ 1.5% ซึ่งกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเทียบสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็น
ปัจจัยหลกัในกำรสนับสนุนกำรส่งออกของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม หำก
ไม่รวมผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ยอดขำยไตรมำส 2/2565 
เติบโต 6.2% จำกไตรมำส 2/2564 
ปริมำณขำยไตรมำส 2/2565 เพิ่มขึน้ 0.9% จำกช่วงเวลำเดียวกัน 
ปีก่อน เน่ืองจำกปริมำณขำยท่ีเพิ่มขึน้ในกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป 
และธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ ในขณะท่ีปริมำณ
ขำยในกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นลดลง 
 
 

ก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรขัน้ต้น (GPM) 
ก าไรขัน้ต้นไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 6,584 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เพิ่มขึน้ 3.6% จากไตรมาส 
1/2565 โดยยังสามารถรักษาระดับอัตราก าไรขัน้ต้นได้ที่ 16.9% 
(adjusted GPM 17.4%) เทียบกับ 19.0% ในไตรมาส 2/2564 โดย
มีปัจจยัจำก 
• ธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป : ก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลง

จำกรำคำวตัถุดิบท่ีเพิ่มสูงขึน้ (รำคำทูน่ำเพิ่มขึน้ 21.5% จำกช่วง
เดียวกันปีก่อน) และค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงโรงงำน 
รูเก้น ฟิช (164 ล้ำนบำท) ในขณะท่ีผลกระทบลดลงบำงส่วนจำก
รำคำขำยและปริมำณขำยท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงกำรเพิ่มสัดส่วนกำร
ขำยสินค้ำท่ีมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงูขึน้  

• ธุรกิจอำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็น : ก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นลดลง มีสำเหตุหลกัจำกรำคำขำยท่ีปรับลดลงสู่สภำวะปรกติ
ในตลำดสหรัฐอเมริกำ โดยเฉพำะผลิตภณัฑ์จำกปแูละล็อบสเตอร์ 
ประกอบกบัต้นทนุค่ำขนส่งและรำคำวตัถดุิบท่ีเพิ่มขึน้ 

• ธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ  : ก ำไรขัน้ต้น
เพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญ จำกยอดขำยท่ีแข็งแกร่งของผลิตภณัฑ์
อำหำรสตัว์เลีย้ง ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ และธุรกิจบรรจภุณัฑ์ อีกทัง้
อัตรำก ำไรขัน้ต้นปรับตัวสูงขึน้อย่ำงมำก จำกควำมต้องกำรซือ้
ผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้งท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงแข็งแกร่ง และรำคำขำย
ท่ีเพิ่มขึน้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำร (SG&A) ในไตรมำส 2/2565 เพิ่มขึน้ 14.9% 
หรือคิดเป็น 639 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลกัมำจำก
กำรปรับเพิ่มขึน้อย่ำงมำกของค่ำขนส่งประมำณ 560  ล้ำนบำท และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงโครงสร้ำง รูเก้น ฟิช มลูค่ำ 86 ล้ำนบำท 
อตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรต่อยอดขำยในไตรมำส 2/2565 อยู่
ท่ี 12.6% เพิ่มจำก 11.9% ในไตรมำส 2/2564 สำเหตุหลักจำกค่ำขนส่งท่ี
เพิ่มขึน้ และกำรปรับปรุงโครงสร้ำงโรงงำน รูเก้น ฟิช 

ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ รำยงำนก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 475 ล้ำนบำท ในไตรมำส 
2/2565 เทียบกบั 212 ล้ำนบำท ในไตรมำส 2/2564 เป็นผลจำกกำรอ่อนค่ำ
ของสกุลเงินไทยบำทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรือเท่ำกับ 9.7% จำกช่วง
เดียวกนัปีก่อน 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ี 283 
ล้ำนบำท เทียบกับส่วนแบ่งขำดทุนมลูค่ำ 74 ล้ำนบำท ในไตรมำส 2/2564 
เน่ืองจำก 

หน่วย: ลา้นบาท 2Q65 2Q64 YoY 1Q65 QoQ

ยอดขาย      38,946      35,883 8.5%       36,272 7.4%

ตน้ทนุขาย     (32,361)     (29,078) 11.3%      (29,917) 8.2%

ก าไรข ัน้ตน้        6,584        6,805 -3.2%         6,355 3.6%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       (4,920)       (4,281) 14.9%        (4,688) 4.9%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น           475           212 124.4%             (47) -1116.9%

รายไดอ้ืน่            (66)           439 -115.0%            575 -111.5%

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการ

รว่มคา้
         (283)            (74) 284.8%           (177) 59.7%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้จา่ย        1,791        3,101 -42.3%         2,018 -11.3%

ตน้ทนุการเงนิ          (465)          (434) 7.1%           (445) 4.5%

ก าไรกอ่นหกัภาษเีงนิได้        1,326        2,667 -50.3%         1,573 -15.7%

ภาษีเงนิได ้           346          (231) -249.7%            188 84.2%

ก าไรสทุธิ        1,624        2,343 -30.7%         1,746 -7.0%

ก าไตอ่หุน้          0.33          0.49 -31.7%           0.36 -7.2%

อตัราแลกเปลีย่น USD/THB        34.40        31.36 9.7%         33.05 4.1%

อตัราก าไรขัน้ตน้ 16.9% 19.0% 17.5%

สดัสว่น SG&A ตอ่ยอดขาย 12.6% 11.9% 12.9%

อตัราก าไรสทุธิ 4.2% 6.5% 4.8%

2Q65 1Q64 2Q65 1Q64 YoY

โดยรวม 16.9% 19.0% 6,584       6,805        -3.2%

ธรุกจิผลติภัณฑอ์าหารทะเลแปรรปู 19.5% 22.0% 3,294       3,362        -2.0%

ธรุกจิผลติภัณฑอ์าหารทะเลแช่

แข็ง แชเ่ย็นและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 6.6% 11.5% 918          1,717        -46.5%

ธรุกจิผลติภัณฑอ์าหารสัตวเ์ลีย้ง 

ผลติภัณฑเ์พิม่มลูค่า และอืน่ๆ 29.2% 30.1% 2,372       1,726        37.5%

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%) ก าไรข ัน้ตน้ (ลา้นบาท)



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำส 2/2565 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 
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ส่วนแบ่งขำดทุนจำกธุรกิจ Red Lobster ในไตรมำส 2/2565 จ ำนวน 383 
ล้ำนบำท (ขำดทุนจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 281 ล้ำนบำท และจำกกำรปรับ
มลูค่ำทำงบญัชีของสญัญำเช่ำ 102 ล้ำนบำท) ซึง่มำกกว่ำไตรมำส 2/2564 
ท่ีมีส่วนแบ่งขำดทุน มลูค่ำ 162 ล้ำนบำท (ขำดทนุจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 49 
ล้ำนบำท และขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำทำงบัญชีของสัญญำเช่ำ 113 
ล้ำนบำท) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกธุรกิจ Avanti ในไตรมำส 2/2565 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน เน่ืองจำกธุรกิจอำหำรสตัว์และอำหำรทะเลแช่แข็งมีกำร
ฟื้นตัว ถึงแม้ว่ำรำคำวัตถุดิบเพิ่มขึน้ ประกอบกับยังเผชิญควำมท้ำทำย
อื่นๆ ในห่วงโซ่อปุทำน 

รายได้อื่น  
รำยได้อื่นในไตรมำสท่ี 2/2565 ติดลบ 66 ล้ำนบำท เทียบกับ 439 ล้ำนบำท 
ในไตรมำส 2/2564 ซึง่กำรลดลงสำเหตุหลกัจำกค่ำใช้จ่ำยพิเศษท่ีไม่ใช่เงินสด
ท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว จำกกำรปรับมลูค่ำยตุิธรรมของหุ้นบริุมสิทธิใน เรด 
ล็อบสเตอร์ ท่ีลดลง 564 ล้ำนบำทในไตรมำส 2/2565 (424 ล้ำนบำท หลัง
เครดิตภำษี)  
รำยกำรท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียวท่ีไม่ใช่เงินสดนี ้ เป็นผลจำกกำรปรับ
สมมตุิฐำนอัตรำดอกเบีย้หรืออัตรำคิดลด สอดคล้องกับกำรปรับขึน้อัตรำ
ดอกเบีย้นโยบำยในสหรัฐอเมริกำ (+225 bps ในคร่ึงแรกของปี และเดือน
กรกฎำคม 2565) และคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรปรับเพิ่มอีกครัง้ในช่วงคร่ึงหลงั
ของปี 2565 

ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทำงกำรเงินในไตรมำสท่ี 2/2565 อยู่ท่ี 465 ล้ำนบำท เทียบกับ 434 
ล้ำนบำท ในไตรมำส 2/2564 มีสำเหตุหลักจำกแผนกำรจัดหำเงินทุนท่ี
เพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ภาษีเงินได้ 
บริษัทฯ มีเครดิตภำษีเงินได้ในไตรมำสที่ 2/2565 จ ำนวน 346 ล้ำนบำท 
เทียบกับค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี 231 ล้ำนบำท ในไตรมำส 2/2564 สำเหตุหลัก
มำจำกบริษัทฯ มีเครดิตภำษีเงินได้จำก (1) กำรด ำเนินงำนในสหรัฐอเมริกำ 
(2) เครดิตภำษีเงินได้จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของหุ้ นบุริมสิทธิใน  
เรด ล็อบสเตอร์ จ ำนวน 140 ล้ำนบำท และกำรปรับโครงสร้ำงโรงงำน รูเก้น 
ฟิช จ ำนวน 79 ล้ำนบำท 

ก าไรสุทธิตามงบการเงิน 
บริษัทฯ รายงานก าไรสุทธิไตรมาสที่ 2/2565 อยู่ท่ี 1,624 ล้านบาท 
ลดลง 30.7% เทียบกับไตรมำสเดียวกันปีก่อน เน่ืองจำกผลประกอบกำรท่ี
แข็งแกร่งกว่ำระดบัปรกติมำกในปีก่อน และผลกระทบของรำยกำรท่ีเกิดขึน้
เพียงครัง้เดียวท่ีไม่ใช่เงินสด ทัง้นี ้ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจหลักท่ี
ยงัคงแข็งแกร่ง ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และเครดิตภำษีเงินได้ท่ีเพิ่มขึน้ 
ส่งผลให้อตัรำก ำไรสุทธิไตรมำส 2/2565 เท่ำกับ 4.2% เทียบกับ 6.5% ใน
ไตรมำส 2/2564  

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติ  
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปรกติในไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ี 2,243 ล้ำน
บำท อยู่ในระดบัใกล้เคียงกับไตรมำส 2/2564 โดยมีรำยกำรพิเศษท่ีเกิดขึน้
เพียงครัง้เดียว คือ 

บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มถินุำยน 2565 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ี 171,415 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 2.9% จำก 166,604 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2564 เน่ืองจำกระดบัสินค้ำ
คงคลังและลูกหนีก้ำรค้ำท่ีเพิ่มขึน้ ขณะท่ีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดลดลงจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีครบก ำหนดในเดือน
มกรำคม 2565 
หนีส้ินรวมปรับเพิ่มขึน้มำอยู่ ท่ี  108,547 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 4.0% จำก 
104,391 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2564 ทัง้นี ้หนีส้ินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้ 8.7% 
จำก ณ สิน้ปี 2564 จำกกำรออกหุ้นกู้ส่งเสริมควำมยัง่ยืน (Sustainability-
linked term bonds) ในไตรมำส 1/2565 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด (รวมหุ้นกู้ ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนมูลค่ำ 6 พนัล้ำน
บำท) ปรับเพิ่มขึน้ 1.1% หรือ 655 ล้ำนบำท จำก ณ สิน้ปี 2564 มำอยู่ท่ี 
62,868 ล้ำนบำท เป็นผลจำกบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิในช่วงคร่ึงแรกของปี 
2565 และมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงท่ีดีต่อผลประกอบกำรระหว่ำงไตรมำส 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลมลูค่ำ 2,431 ล้ำนบำท  

บทวิเคราะห์กระแสเงินสด 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 เงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนอยู่ท่ี 
1,360 ล้ำนบำท โดยกระแสเงินสดท่ีเป็นลบในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 
มีสำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำท่ีเพิ่มขึน้ตำมยอดขำย และ
สินค้ำคงคลังท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรขนส่งล่ำช้ำ ในขณะท่ีบริษัทฯ รำยงำน 
EBITDA จ ำนวน 5,879 ล้ำนบำท ในคร่ึงปีแรกของ 2565 
เงินสดสทุธิท่ีใช้ในกิจกรรมกำรลงทุนอยู่ท่่ี 1,370 ล้ำนบำท ลดลงจำก 2,380 
ล้ำนบำท ในช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน มีผลหลักมำจำกกำรลดลงของ
กิจกรรมกำรลงทุนใหม่ เงินสดรับจำกเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีครบก ำหนด และ
กำรใช้จ่ำยในกำรลงทุน (CAPEX) ท่ีลดลง ซึ่งเป็นไปตำมแผนของบริษัทฯ 
ในกำรลงทุนในระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติ  และโครงกำรเพื่อกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต 
บริษัทฯ บันทึกเงินสดจ่ำยสุทธิส ำหรับกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 4,369 
ล้ำนบำท ในคร่ึงปีแรกของ 2565 มีสำเหตุหลักจำกกำรจ่ำยคืนเงินกู้ ยืม
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และหุ้นกู้ ท่ีครบก ำหนดช ำระในเดือนมกรำคม 
2565 
จ ำนวนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (รวมผลก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน) เพิ่มขึน้มำอยู่ท่ี 7,062 ล้ำนบำท ส่งผลให้เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ี 2,102 ล้ำนบำท (รวมกำรใช้
เงินเบิกเกินบญัช)ี 

 

มูลค่า  
 (ล้านบาท) 

รายการพิเศษ  

-424 กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหุ้ นบุริมสิทธิใน  
เรด ล็อบสเตอร์ (Red Lobster) (564 ล้ำนบำท ก่อนเครดิต
ภำษี) (บนัทึกในรำยได้อ่ืน) 

-195 กำรตัง้ส ำรองกำรปรับโครงสร้ำงของโรงงำน รูเก้น ฟิช ใน
เมืองลูเบ็ค (Lübeck) ประเทศเยอรมนี (274 ล้ำนบำทก่อน
เครดิตภำษี) (บนัทึกใน COGS และ SG&A)  
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ:  

 
หมายเหต:ุ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 

อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ = ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 12 เดือนล่าสุด / 

สินทรัพย์รวมเฉล่ีย  

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก าไรสทุธิ 12 เดือนล่าสดุ / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉล่ีย 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม = ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 12 

เดือนล่าสดุ / สินทรัพย์รวมเฉล่ีย  

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หน้ีสินสทุธิ –ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมDebt/EBITDA = หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียจ่าย / ก าไรกอ่นหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือม และค่าตดัจ าหน่าย 12 เดือนล่าสดุ 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย = ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือม และค่าตดั

จ าหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 4 ไตรมาสล่าสุด 

มูลค่าตามบญัชี = รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / จ านวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและช าระแล้ว   

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไตรมำส 2/2565 ลดลงเล็กน้อยจำก
ปีก่อน โดยมี ROCE ท่ี 8.4% (เทียบกับ 10.7% ในไตรมำส 2/2564), ROE 
ท่ี 13.8% (เทียบกับ 16.2% ในไตรมำส 2/2564), และ ROA ท่ี 5.5% (เทียบ
กับ 7.2% ในไตรมำส 2/2564) เน่ืองจำกก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษีเงินได้
นิติบุคคล (EBIT) และก ำไรสทุธิท่ีลดลงเมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2564 ตำม
เหตผุลท่ีกล่ำวข้ำงต้น 
จ ำนวนวันลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิ ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ี 35 วัน เพิ่มขึน้
เล็กน้อยจำก 34 วัน ในไตรมำส 2/2564 เน่ืองจำกลูกหนีก้ำรค้ำท่ีเพิ่มขึน้ 
ตำมยอดขำยท่ีสงูขึน้ 
จ ำนวนวันสินค้ำคงคลังสุทธิ ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 ปรับเพิ่มขึน้มำอยู่ท่ี 
139 วนั จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำท่ี 126 วนั เน่ืองจำกมลูค่ำสินค้ำ
คงคลงัท่ีปรับเพิ่มขึน้ 23.4% จำกกำรเพิ่มขึน้ของสินค้ำท่ีอยู่ระหว่ำงรอกำร
ขนส่งเน่ืองจำกกำรขำดแคลนตู้สินค้ำ และกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในกำร
เพิ่มระดับสินค้ำคงคลังเพื่อรองรับภำวะเงินเฟ้อและอุปสรรคในห่วงโซ่
อปุทำนท่ีมีอย่ำงต่อเน่ือง 
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ีระดับ 1.65 เท่ำ 
เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ 1.29 เท่ำ ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 เน่ืองจำกมลูค่ำสินค้ำ
คงคลงัท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญั  
หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้อยู่ท่ี 395 ล้ำนบำท ลดลง 0.6% จำก ณ สิน้ปี 2564 
เน่ืองจำกหนีส้ินระยะยำวท่ีครบก ำหนดในเดือนมกรำคม 2565 โดยหนีส้ินท่ี
มีภำระดอกเบีย้สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ี 1.09 
เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 0.99 เท่ำ ณ สิน้ปี 2564 
บริษัทฯ มีสดัส่วนหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อน
หักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีจ่ำย ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำย 
(EBITDA) ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 ปรับเพิ่มขึน้มำอยู่ท่ี 5.17 เท่ำ จำก 4.11 

เท่ำ ณ สิน้ปี 2564 เน่ืองจำกบริษัทมี EBITDA ท่ีลดลง ถึงแม้ว่ำหนีส้ินท่ีมี
ภำระดอกเบีย้จะลดลง 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ในไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ี 7.32 
เท่ำ เทียบกับ 8.64 เท่ำในไตรมำส 2/2564 มีสำเหตุจำก EBITDA ท่ีลดลง 
31.3% และต้นทนุทำงกำรเงินท่ีสงูขึน้ 7.1% จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อน  

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย จ าแนกตามสกุลเงิน 

 

ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้จ่ำยอยู่ท่ี 70,646 
ล้ำนบำท โดยหนีส้ินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท มีสัดส่วนอยู่ท่ี 79% ของ
หนีส้ินทัง้หมด สกุลเงินเหรียญสหรัฐท่ี 13% หนีส้ินสกุลเงินเยนท่ี 7% และ
สกุลยูโรท่ี 2% โดยหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้จ่ำยลดลงจำก ณ สิน้ปี 2564 
เน่ืองจำกกำรจ่ำยคืนหนีส้ินระยะยำวและหุ้นกู้ ท่ีครบก ำหนดช ำระในเดือน
มกรำคม 2565 

ภาพรวมธุรกิจ จ าแนกโดยกลุ่มธุรกิจ: 
รายได้รวม: 
   

 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  
ยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และอัตราก าไรแข็งแกร่ง  

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

มูลค่า  15,272 14,954 15,149 15,527 16,912 

แบรนด์ 61.6% 61.5% 54.7% 52.3% 57.1% 

รับจ้างผลิต 38.4% 38.5% 45.3% 47.7% 42.9% 

ปริมาณขาย 88,959 85,865 88,595 91,967 90,347 

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

1 ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรวมธุรกิจทูน่า ซาร์ดีนและแมคเคอเรลทัง้หมด รวมทัง้แซลมอนกระป๋อง

แซลมอนบรรจซุอง และอาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ 

ในไตรมาส 2/2565 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
เพิ่มขึน้ 11% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกรำคำขำยท่ีเพิ่มสูงขึน้ และ
ควำมต้องกำรซือ้สินค้ำท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะในธุรกิจรับจ้ำง
ผลิตในตลำดเอเชียและสหรัฐอเมริกำ ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
แลกเปลี่ยน หลังจำกในปีท่ีผ่ำนมำยอดขำยมีกำรปรับตัวลดลงสู่ระดับ

2Q65 2Q64 1Q65

จ านวนวันลูกหนีก้ารคา้ 35            34            33            

จ านวนวันสนิคา้คงคลัง 139          126          132          

อตัราส่วนสภาพคล่อง (x) 1.65         1.29         1.83         

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิทนุ (%) 8.4% 10.7% 10.0%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 13.8% 16.2% 15.4%

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพยทั์ง้หมด (%) 5.5% 7.2% 6.7%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (x) 1.09         0.98         1.01         

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อEBITDA (x) 5.17         3.91         4.50         

อตัราส่วนความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (x) 7.32         8.64         8.18         

มลูค่าตามบัญช ี(บาทต่อหุน้) 11.33       10.60       11.68       

บาท
84%

ยูโร
2%

เยน
1%

ธนัวาคม 2564

บาท, 

79%

ดอลล่าร,์ 

13%

ยูโร, 

2%

เยน, 

7%

มิถนุายน 2565

43% 43% 43%

41% 38% 36%

16% 19% 21%

2Q64 1Q65 2Q65

ธรุกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้ง และผลิตภณัฑ์เพ่ิมมลูคา่

ธรุกิจผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป
ธรุกิจผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แขง็ แช่เย็น และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง

+8.5% YoY
+7.4% QoQ

หน่วย: ลา้นบาท 

35,883 36,272 38,946 

ดอลล่าร์ 
13% 
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ปรกติ เทียบกับช่วงระยะแรกของกำรระบำดของโรค COVID-19 ปี 2563 ท่ี
มีกำรกกัตนุสินค้ำ 
อัตรำก ำไรขัน้ต้นในไตรมำส 2/2565 อยู่ท่ี 19.5% ลดลงเล็กน้อยจำก
ไตรมำส 2/2564 เน่ืองจำกค่ำใช่จ่ำยในกำรปรับโครงสร้ำงโรงงำน รูเก้น ฟิช 
และรำคำวตัถุดิบท่ีสูงขึน้ อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบดงักล่ำวลดลงบำงส่วน
จำกรำคำขำยสินค้ำท่ีเพิ่มขึน้ ปริมำณขำยท่ีเพิ่มขึน้ และกำรปรับสัดส่วน
กำรขำยสินค้ำท่ีมีอตัรำก ำไรสงู 
ยอดขำยกลุ่มธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูปโดยรวมมีกำรเติบโตเมื่อเทียบกบั
ไตรมำส 2/2563 ถึงแม้ว่ำมีกำรกกัตนุสินค้ำเกิดขึน้ในช่วงเวลำดงักล่ำว อีกทัง้
ยงัสำมำรถรักษำระดบัอตัรำก ำไรได้ 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง2: 
ยอดขายและอัตราก าไรลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งมีผล
ประกอบการดีกว่าระดับปรกติ 

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

มูลค่า 14,869 14,843 16,628 13,790 13,900 

แบรนด์ 35.2% 40.2% 37.8% 41.6% 38.0% 

รับจ้างผลิต 64.8% 59.8% 62.2% 58.4% 62.0% 

ปริมาณขาย 78,791 77,100 72,637 64,146 71,086 

หมายเหต:ุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
2 ธุรกิจอาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง รวมกลุ่มธุรกิจกุ้ง (กุ้งแช่แข็ง กุ้งล็อบสเตอร์ อาหาร

กุ้ง และผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่าของกุ้ง) อาหารแช่แข็ง แซลมอนแช่เย็นและรมควนัรวมทัง้อาหารทะเล

อื่นๆ (หมึกแช่แข็ง ปู หอยเชลล์ สตัว์น ้าประเภทมีเปลือก และปลาอื่นในรูปแบบแช่แข็ง) 

ในไตรมาส 2/2565 ยอดขายกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
แช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกันปี
ก่อน ซึง่มีผลประกอบกำรท่ีแข็งแกร่งอย่ำงมำก เน่ืองจำกยอดขำยปรับตัวสู่
ระดับปรกติในตลำดสหรัฐอเมริกำ และควำมท้ำทำยจำกผลประกอบกำร
ธุรกิจอำหำรสตัว์และธุรกิจแซลมอน ถึงแม้ว่ำธุรกิจร้ำนอำหำรจะมีกำรฟื้น
ตวัโดยเฉพำะในภมูิภำคเอเชีย และรำคำขำยมีกำรปรับสงูขึน้  
ก ำไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจได้รับผลกระทบจำกรำคำตลำดท่ีลดลงสู่สภำวะ
ปรกติในสหรัฐอเมริกำ โดยเฉพำะส ำหรับผลิตภณัฑ์จำกปูและล็อบสเตอร์ 
ประกอบกับต้นทุนกำรขนส่งท่ียงัอยู่ในระดับท่ีสงู และรำคำวตัถุดิบท่ีปรับ
เพิ่มขึน้ โดยเฉพำะปลำแซลมอน  
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นโดยรวมยังสำมำรถ
เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2563 ท่ีมีกำรระบำดของโรค 
COVID-19 แม้ว่ำอตัรำก ำไรได้รับผลกระทบ 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และอื่นๆ3: 
ยอดขายและอัตราก าไรแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก 
 2/2564 3/2564 4/2564 1/2565 2/2565 

มูลค่า 5,741 5,742 6,724 6,955  8,133 

แบรนด์ 7.1% 6.6% 6.0% 4.4% 5.3% 

รับจ้างผลิต 92.9% 93.4% 94.0% 95.6% 94.7% 

ปริมาณขาย 74,603 67,542 74,880 78,814 83,096 

หมายเหต:ุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
3 ธุรกิจผลิตภณัฑ์สตัว์เล้ียง ผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่า รวมถึงธุรกิจอื่น รวมธรุกิจผลิตภณัฑ์สตัว์เล้ียง 

(อาหารแมวและสนุขัชนิดเปียก) และผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่า (อาหารปรุงสกุพร้อมทาน สินค้าบรรจุภณัฑ์ 

ขนมปลาเส้น ต่ิมซ า ซอสปรุงรส ผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการผลิตปลาและกุ้ง น ้ามนัและผงแคลเซียม

จากปลาทูน่า ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี บริการส่ิงพิมพ์ส าหรับฉลากกระป๋องขนมขบเค้ียว และอื่นๆ) 

ในไตรมำส 2/2565 ยอดขำยของธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลีย้ง และ
ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ เพิ่มขึน้ 42% จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อน จำกควำม
ต้องกำรซือ้ผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้งท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ือง (ปริมำณขำย
เพิ่มขึน้ 11% จำกช่วงเดียวกันปีก่อน) รำคำขำยท่ีสูงขึน้ กำรเปิดตัว
ผลิตภณัฑ์นวตักรรม กำรขยำยสินค้ำไปยงักลุ่มลกูค้ำใหม่ รำยได้ท่ีเพิ่มขึน้
ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำและธุรกิจบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยน 
อตัรำก ำไรขัน้ต้นในไตรมำส 2/2565 แข็งแกร่งอย่ำงมำกท่ี 29.5% ใกล้เคียง
กับอตัรำก ำไรขัน้ต้นดีท่ีสุดในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมำจำกควำม
ต้องกำรซือ้ท่ีเพิ่มขึน้และรำคำขำยท่ีเพิ่มขึน้โดยเฉพำะในธุรกิจอำหำร
สตัว์เลีย้ง และจำกกำรท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรขำยผลิตภณัฑ์นวตักรรมใหม่ๆ 
ท่ีมีอัตรำก ำไรสูงขึน้ ยอดขำยและอัตรำก ำไรโดยรวมของกลุ่มธุรกิจมีกำร
เติบโตเทียบกับไตรมำสท่ี 2/2563 ท่ีมีกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19  

สัดส่วนยอดขาย จ าแนกตามธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลิต  
 

 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 สัดส่วนรำยได้ของธุรกิจแบรนด์และธุรกิจ
รับจ้ำงผลิต คือ 39% และ 61% ของยอดขำยรวม 
ยอดขำยของธุรกิจแบรนด์ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 สงูขึน้ 6% จำกปีก่อน 
เน่ืองจำกกำรเติบโตของควำมต้องกำรซือ้อำหำรทะเลแปรรูป และรำคำขำย
ท่ีสงูขึน้ในธุรกิจแบรนด์ 
ยอดขำยสินค้ำรับจ้ำงผลิตในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 เพิ่มขึน้ 17% จำกปี
ก่อนหน้ำ โดยมีปัจจัยจำกควำมต้องกำรซือ้ท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ในกลุ่มธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์อำหำรสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ และกลุ่มธุรกิจอำหำร
ทะแลแปรรูป โดยเฉพำะในภมูิภำคเอเชีย 

ภาพรวมธุรกิจ จ าแนกตามภูมิภาค: 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 2561 2562 2563 2564 1H65 

ยอดขายรวม 133,285 126,275 132,402 141,048 75,217 

อเมริกา 37.7% 39.6% 41.9% 43.1% 42.4% 

ยุโรป 30.4% 27.9% 29.0% 28.3% 26.1% 

ญี่ปุ่ น 5.7% 5.8% 5.3% 5.1% 5.9% 

ไทย 10.5% 11.5% 10.0% 10.3% 10.5% 

ประเทศอื่นๆ 15.7% 15.2% 13.8% 13.2% 15.1% 

หมายเหต:ุ ประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียตะวนัออกกลาง แคนาดา 

แอฟริกา อเมริกาใต ้และอื่นๆ  

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 สดัส่วนยอดขำยในตลำดหลกั คือสหรัฐอเมริกำ 
ยโุรป และประเทศไทย เพิ่มขึน้ 8.0% จำกช่วงเดียวกันปีก่อน จำกรำคำขำย

59% 59% 58% 59%

61%

41% 41% 42% 41%

39%

2561 2562 2563 2564 1H65

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

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

75,217

หน่วย: ล้านบาท 
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สินค้ำท่ีสงูขึน้ และควำมต้องกำรซือ้ท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ืองของผลิตภัณฑ์
ในธุรกิจอำหำรสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ และในธุรกิจอำหำร
ทะเลแปรรูป รวมถึงสกุลเงินบำทท่ีอ่อนค่ำ เทียบกับสกุลเงินหลัก คือ 
เหรียญสหรัฐ (บำทอ่อนค่ำ 9.5%) และปอนด์สเตอร์ลิง (บำทอ่อนค่ำ 2.3%) 
ยอดขำยในตลำดอเมริกำเหนือ (สหรัฐอเมริกำและแคนำดำ) เพิ่มขึน้ 11.6% 
จำกปีก่อน เน่ืองจำกรำคำขำยท่ีเพิ่มขึน้ ควำมต้องกำรซือ้ผลิตภณัฑ์อำหำร
สัตว์เลีย้งท่ีเพิ่มขึน้ ปริมำณขำยอำหำรทะเลแปรรูปท่ีเพิ่มขึน้ และกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยน ถึงแม้ว่ำยอดขำยของธุรกิจอำหำรทะเล
แช่แข็งและแช่เย็นลดลง 
ยอดขำยในตลำดยุโรปเติบโต 2.3% จำกช่วงเดียวกันปีก่อนหน้ำ จำกรำคำ
ขำยที่สูงขึน้  และปริมำณขำยที่เพิ่มขึน้ของผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล
แช่เย็น โดยเฉพำะในประเทศเยอรมนี ขณะท่ีสกุลเงินบำทแข็งค่ำเมื่อ
เทียบกบัสกลุเงินยโูร (บำทแข็งค่ำ 0.7%) 
ยอดขำยประเทศไทยเพิ่มขึน้ 8.5% จำกไตรมำสเดียวกันปีก่อนหน้ำ จำก
กำรเติบโตของธุรกิจบรรจภุณัฑ์ ปริมำณขำยผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูป
ท่ีเพิ่มขึน้ และรำคำขำยสินค้ำท่ีปรับสงูขึน้ 

ปัจจัยหลักที่กระทบการด าเนินงาน:  
ราคาวัตถุดิบหลัก 
ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   
(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 
รำคำปลำทูน่ำเดือนกรกฎำคม 2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 1,600 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
และในไตรมำสท่ี 2/2565 รำคำปลำทูน่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,608 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน เพิ่มขึน้ 21.5% เมื่อเทียบกับไตรมำสท่ี 2/2564 และ ลดลง 6.3% เมื่อ
เทียบกบัไตรมำสท่ี 1/2565  

ราคาวัตถุดิบกุ้งขาว  
(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม)  

 
รำคำกุ้ งขำวเดือนกรกฎำคม 2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 164 บำทต่อกิโลกรัม และใน
ไตรมำสที่ 2/2565 รำคำกุ้ งขำวเฉลี่ยอยู่ท่ี 154 บำทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึน้ 
7.4% เมื่อเทียบกับไตรมำสท่ี 2/2564 และ ลดลง 15.5% เมื่อเทียบกับไตร
มำสท่ี 1/2565 

ราคาวัตถุดิบปลาแซลมอน 
(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)  

 

รำคำปลำแซลมอนเดือนกรกฎำคม 2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 85 NOK ต่อกิโลกรัม 
และในไตรมำสท่ี 2/2565 รำคำปลำแซลมอนเฉลี่ยอยู่ ท่ี 97 NOK ต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึน้ 53.0% เมื่อเทียบกับไตรมำสท่ี 2/2564 และ เพิ่มขึน้ 
23.6% เมื่อเทียบกบัไตรมำสท่ี 1/2565 

อัตราแลกเปลี่ยน 
เงินสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงินบาท 

 

อัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบำทเดือนกรกฎำคม 
2565 อยู่ท่ี 36.33 บำท ส ำหรับไตรมำสที่ 2/2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 34.40 บำท 
อ่อนค่ำ 9.7% เมื่อเทียบกับไตรมำสท่ี 2/2564 และอ่อนค่ำ 4.1% เมื่อเทียบ
กบัไตรมำสท่ี 1/2565 

เงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาท 

 

อัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรต่อสกุลเงินบำทเดือนกรกฎำคม 2565 อยู่ท่ี 
37.05 บำท และไตรมำสท่ี 2/2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 36.64 บำท แข็งค่ำ 3.0% เมื่อ
เทียบกับไตรมำสท่ี 2/2564 และ แข็งค่ำ 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมำสท่ี 
1/2565 
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เงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบาท 

 

อัตรำแลกเปลี่ยนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบำทเดือนกรกฎำคม 
2565 อยู่ท่ี 43.55 บำท ส ำหรับไตรมำสที่ 2/2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 43.22 บำท 
แข็งค่ำ 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมำสท่ี 2/2564 และแข็งค่ำ 2.6% เมื่อเทียบ
กบัไตรมำสท่ี 1/2565 

พัฒนาการหลักของบริษัทฯ 
สำมำรถอ่ ำนรำยละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ จำกเ ว็บไซต์ ของบริษั ทฯ  
ตำม hyperlinks 
พัฒนาการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วโลก 

• บริษัทฯ ประกาศแผนการย้ายการผลิตในประเทศเยอรมนีจำก
เมืองลูเบ็คไปยังเมืองซำสนิทซ์ เพื่อปรับปรุงกำรผลิตให้มีควำม
เหมำะสมและเพื่อประสิทธิภำพสงูสดุ (ภำยในไตรมำส 2 ปี 2566) 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้นำยโวล์เกอร์ บุทเท่ิล ขึน้ด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร รูเก้น ฟิช เมื่อเดือนพฤษภำคม 2565 

• บริษัทฯ ได้ขายสินทรัพย์ของ MerAlliance ในประเทศโปแลนด์ 
ให้กับบริษัท โดเบรอ ปรักโซนิก ซึ่งเป็นผู้ ผลิตอำหำรทะเลใน
ประเทศโปแลนด์ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2565 

ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC) ย่ืนไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. 

• เน่ืองจำกบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักับกำรขบัเคลื่อนธุรกิจในกลุ่มท่ี
มีศักภำพสูงในกำรเติบโต ITC ในฐำนะผู้ผลิตอำหำรสัตว์เลีย้ง
ระดับ Premium ชัน้น ำ จึงได้ด ำเนินกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ข้อมลู (ไฟลิ่ง) ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2565 

โครงการลงทุน CAPEX ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  

• โรงงำนผลิตอำหำรพร้อมรับประทำน (Culinary plant) ท่ีจะรองรับกำร
ผลิตสินค้ำ ready-to-eat ใหม่ๆ และจะช่วยเพิ่มก ำลังผลิตกว่ำ 
38% ซึ่งเน้นระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติ โดยกำรก่อสร้ำงยังคง
เป็นไปตำมแผน และคำดว่ำจะสำมำรถเร่ิมกำรผลิตได้ ภำยในไตร
มำส 1/2566 (1.2 พนัล้ำนบำท) 

• โรงงำนผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตและคอลลำเจนเปปไทด์ ส ำหรับธุรกิจ
อินกรีเดียนท์ (Ingredient) โดยกำรก่อสร้ำงยงัคงเป็นไปตำมแผน และ
คำดว่ำจะสำมำรถเร่ิมกำรผลิตได้ในไตรมำส 1/2566 (0.9 พันล้ำน
บำท) 

• ห้องเย็นใหม่เพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทูน่ำในประเทศกำนำ ได้เร่ิมกำร
ก่อสร้ำงแล้วตัง้แต่เดือนมิถุนำยนท่ีผ่ำนมำ และคำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ตำมก ำหนด ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2566 (0.6 พนัล้ำนบำท) 

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ 

ตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีเพ่ิมขึน้  

• ในคร่ึงแรกของปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดตวัผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลแปร
รูปใหม่ๆ ในรูปแบบ ready-to-eat ภำยใต้แบรนด์ชัน้น ำทัว่โลก 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจใหม่ 

ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อินกรีเดียนท์ไปยังน า้มันสกัดจากสาหร่าย 
(Algae oil) 

• ไทยยูเน่ียน อินกรีเดียนท์  ลงทุน 270 ล้ำนบำท ในบริษัท Mara 
Renewables ผู้ผลิตน ำ้มันสกัดจำกสำหร่ำย (Algae oil) ชัน้น ำ เพื่อ
ผลักดันกำรเติบโตของตลำดโอเมก้ำ-3 (โดยกำรต่อยอดในกำรกลั่น
น ำ้มนัดิบท่ี Mara สกดัได้) 

การเติบโตของผลิตภัณฑ์คอลลาเจนและน ้ามันสกัดจากปลา 
ภายใต้แบรนด์ ZEAVITA 

• ไทยยูเน่ียน ไลฟ์ไซเอนซ์  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิด ได้แก่ 
คอลลำเจนพลัสพรีไบโอติก และ ฟิชออยล์ ดีพส์ ท่ีประกอบด้วย 
พรีไบโอติกและกลูต้ำ ซึ่งช่วยบ ำรุงล ำไส้และช่วยฟื้นฟูผิว และ
กรีนทีอมิโนเอซิดท่ีช่วยเร่ืองกำรนอนหลับ โดยเปิดตัวแล้วเมื่อ
เดือนกรกฎำคม และพฤษภำคม 2565 ตำมล ำดบั  

เปิดตัวผลิตภัณฑ์เกี๊ยวกุ้งจากพืช 
• ไทยยูเน่ียน อัลเทอร์เนทีฟโปรตีน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็น

ผลงำนจำกนวัตกรรมของบริษัทฯ  โดยผลิต “กุ้ ง” จำกพืช ใน
รูปแบบของเก๊ียวกุ้ง ในประเทศไทย 

กลยุทธ์เป้าหมายในปี 2568 

บริษัทฯ ยังคงด ำเนินกำรได้ตำมแผนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยปี 2025 
(ตวัชีว้ดัหลกั) 

เป้าหมาย ความคืบหน้า 
EBITDA 450-550 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ 

EBITDA เป็นไปตำมเป้ำหมำย ท่ี 
~470 เหรียญสหรัฐ ในปี 2564 
เนื่องจำกกำรฟืน้ตวัของธุรกิจอำหำร
แช่แข็ง และควำมต้องกำรซือ้ท่ีเพิ่มขึน้
ในธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้ง และ
ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ 

https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1539/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1531/%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%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A5-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1531/%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%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A5-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1537/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%A5%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=443266&lang=th
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=443266&lang=th
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1535/%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%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1535/%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%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5
https://www.zeavitathailand.com/product
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ธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้ง และ
อำหำรสตัว์ เติบโต 3 เท่ำ
ของ GDP 

• ธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งเติบโตตำม
เป้ำหมำยในช่วง 2-3 ปี ท่ีผ่ำนมำ 

• ธุรกิจอำหำรสตัว์ยงัคงท้ำทำย 

ธุรกิจใหม่และธุรกิจท่ีมีกำร
เติบโตสงูคิดเป็น > 1/3 
ของ EBITDA 

ธุรกิจอำหำรสตัว์เลีย้งและธุรกิจบรรจุ
ภณัฑ์มีกำรเติบโตและอตัรำก ำไรท่ี
แข็งแกร่ง และส ำหรับธุรกิจอื่นๆ ท่ีมี
กำรเติบโตสงูคำดว่ำจะมีกำรเติบโต
มำกขึน้ 

บรรจภุณัฑ์ท่ียัง่ยืน บรรลเุป้ำหมำยแล้ว 80% ของ
เป้ำหมำยปี 2025 ในกำรน ำกลบัมำใช้
ใหม่/กำรรีไซเคิล/กำรประกอบใหม่ 
ส ำหรับบรรจภุณัฑ์ (ในธุรกิจแบรนด์) 

การพัฒนาด้านความยั่งยืน 

• บริษัทฯ ได้เผยแพร่รำยงำนควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2564 เมื่อเดือน
มิถนุำยน 2565 ซึง่ประกอบด้วยรำยละเอียดเก่ียวกับ Blue Finance 
รวมถึงกำรรำยงำนข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก Scope 3 
เป็นครัง้แรก สอดคล้องกบัเป้ำหมำยในฐำนะผู้น ำด้ำนควำมยัง่ยืน
ในอุตสำหกรรม นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีแผนจะประกำศเป้ำหมำย 
SeaChange® 2030 ใหม่ และเป้ำหมำยอ้ำงอิงตำมหลักกำร
วิทยำศำสตร์ (science-based targets) ในปี 2565 นี ้

• บริษัทฯ ได้ เผยแพร่รำยงำน Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD) เป็นครัง้แรก และได้เข้ำรวมอยู่ใน
รำยชื่อบริษัท Science-Based Target Initiatives (SBTi) ตำมท่ีได้
ให้ค ำมัน่ และจะตัง้เป้ำหมำยเพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ SBTi ต่อไป 

เป้าหมายทางการเงินปี 2565 (ปรับใหม่):  

ยอดขาย  
เติบโต 10-12% จากปี 2564  
(ปรับเพ่ิมข้ึนจากเดิมที ่7-8%) 

อัตราก าไรขัน้ต้น ~17.5-18.0%  
สัดส่วน SG&A  
ต่อยอดขาย  

~12.0-12.5%  

อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง ไม่เปลี่ยนแปลงจำกปี 2564 
งบลงทุน ~ 6.0 พนัล้ำนบำท  
นโยบายเงินปันผล ไม่ต ่ำกว่ำ 50% ของก ำไรสทุธิ 

ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายทางการเงินประจ าปี 2565 จากการคาดการณ์เบ้ืองต้น ซ่ึงอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลงได้ หากปัจจยัหลกัท่ีกระทบการด าเนินงานมีการเปล่ียนแปลงไปจากข้อสมมติฐานท่ีบริษัท

ฯ ใช้ในการประมาณการ 

 

 

 

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

อัตราเงินเฟ้อแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในตลาดหลักของ
บริษัทฯ ถึงแม้ว่าเร่ิมมีสัญญาณที่ ดีจากราคาวัตถุดิบต้นทุนที่
บรรเทาลงในไตรมาส 2/2565 
ต้นทุนขำยท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงมำกในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 (จำกต้นทุน
วัตถุดิบอำหำรทะเล ค่ำสำธำรณูปโภค บรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมของ
อำหำร) คิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ 13.7% จำกช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะท่ีอตัรำเงิน
เฟ้อท่ีส่งผลต่อรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคแตะระดบัสงูสดุในเดือนมิถุนำยน 
(US +9.1%, EU +8.6%, TH +7.7% เทียบกบัปีก่อนหน้ำ) 
ต้นทุนกำรขนส่งในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 ยังคงอยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ประมำณ 1.3 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ (ไตรมำส 1: 710 ล้ำนบำท และ ไตร
มำส 2: ~560 ล้ำนบำท) สำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำขนส่ง อย่ำงไรก็
ดี เร่ิมมีสญัญำณท่ีดีจำกต้นทุนท่ีบรรเทำลงในไตรมำส 2/2565  
 
โดยบริษัทฯ มีกลยทุธ์ในกำรบริหำรจดักำร ดงันี ้

• กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินค้ำคงคลงั กำรปิดควำมเสี่ยง 
(วตัถดุิบและอตัรำแลกเปลี่ยน) และกำรกำรประหยดัต่อขนำด 

• กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 2 ด้ำน (1) กำรต่อรองรำคำเพื่อแบ่งภำระ
ต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ไปยงัลกูค้ำ (2) ปรับเปลี่ยนกำรท ำกำรตลำด 

• กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรต้นทุน ปรับสเปคกำรผลิต ให้
ต้นทุนลดลง และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตด้วยระบบกำรผลิต
แบบอตัโนมตัิ 

• ติดตำมสถำนกำรณ์ในห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงใกล้ชิดและปรับเปลี่ยน
กำรด ำเนินกำรให้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่ มเติมเก่ียวกับปัจจัยควำมเสี่ ยงท่ีส ำคัญ 
ของบ ริ ษั ทฯ  สำมำรถ อ้ ำงอิ ง ไ ด้ จำก รำยงำนประจ ำ ปี  2564 
(แบบ 56-1 One Report) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1541/%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%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://www.thaiunion.com/th/sustainability/report
https://www.thaiunion.com/th/sustainability/report
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/TCFD-Report-2021.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/TCFD-Report-2021.pdf
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
https://investor.thaiunion.com/misc/ar/20220325-tu-or2022-th.pdf
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งบก าไรขาดทุน   

 
งบแสดงสถานะการเงนิ  

 
*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

 

2Q65 2Q65

2Q64 1Q65

เปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการขาย        38,946 100%        35,883 100%        36,272 100% 8.5% 7.4%

ตน้ทนุขาย       (32,361) -83.1%       (29,078) -81.0%       (29,917) -82.5% 11.3% 8.2%

ก าไรข ัน้ตน้          6,584 16.9%          6,805 19.0%          6,355 17.5% -3.2% 3.6%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิาร         (4,920) -12.6%         (4,281) -11.9%         (4,688) -12.9% 14.9% 4.9%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน             475 1.2%             212 0.6%              (47) -0.1% 124.4% -1116.9%

รายไดอ้ืน่              (66) -0.2%             439 1.2%             575 1.6% -115.0% -111.5%

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้            (283) -0.7%              (74) -0.2%            (177) -0.5% 284.8% 59.7%

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          1,791 4.6%          3,101 8.6%          2,018 5.6% -42.3% -11.3%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ            (465) -1.2%            (434) -1.2%            (445) -1.2% 7.1% 4.5%

ก าไรกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          1,326 3.4%          2,667 7.4%          1,573 4.3% -50.3% -15.7%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล             346 0.9%            (231) -0.6%             188 0.5% -249.7% 84.2%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ                -   0.0%                -   0.0%                -   0.0% #DIV/0! -

ก าไรสทุธิ          1,672 4.3%          2,436 6.8%          1,761 4.9% -31.4% -5.0%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ):

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั          1,624 4.2%          2,343 6.5%          1,746 4.8% -30.7% -7.0%

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย               48 0.1%               93 0.3%               15 0.0% -48.9% 217.8%

ก าไรตอ่หุน้

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน            0.33            0.49            0.36 -31.7% -7.2%

อตัราแลกเปลีย่น

บาท/เหรยีญสหรัฐ          34.40          31.36          33.05 9.7% 4.1%

งบการเงนิรวม

(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q65
% ตอ่

ยอดขาย
2Q64

% ตอ่

ยอดขาย
1Q65 % ยอดขาย

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด*           2,102 1.2%           9,723 5.8% -78.4%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ         20,025 11.7%         16,308 9.8% 22.8%

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ         52,528 30.6%         46,636 28.0% 12.6%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่           3,285 1.9%           2,196 1.3% 49.6%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน         77,941 45.5%         74,863 44.9% 4.1%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธ ิ         28,844 16.8%         28,443 17.1% 1.4%

เงนิลงทนุ         29,115 17.0%         28,529 17.1% 2.1%

คา่ความนยิมและสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่         29,521 17.2%         30,390 18.2% -2.9%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่           5,994 3.5%           4,380 2.6% 36.9%

รวมสนิทรพัย ์          171,415 100%       166,604 100% 2.9%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ         19,681 11.5%           9,673 5.8% 103.5%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่         23,011 13.4%         21,351 12.8% 7.8%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ              435 0.3%         14,937 9.0% -97.1%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่           4,200 2.5%           2,121 1.3% 98.0%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน         47,327 27.6%         48,081 28.9% -1.6%

เงนิกูย้มืระยะยาว         50,530 29.5%         46,431 27.9% 8.8%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่         10,690 6.2%           9,878 5.9% 8.2%

รวมหนีส้นิ       108,547 63.3%       104,391 62.7% 4.0%

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ           2,846 1.7%           2,894 1.7% -1.7%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้          62,868 36.7%         62,213 37.3% 1.1%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้       171,415 100%       166,604 100% 2.9%

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
เปลีย่นแปลง(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q65

% ตอ่

สนิทรพัยร์วม
2Q64
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งบกระแสเงนิสด

 
*ประมาณการในเดือนมิถนุายน 2565 

 

 

 

 

 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 2Q65 2Q64 เปลีย่นแปลง

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้                   2,898                   4,704                 (1,806)

ปรับปรุงคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายจากก าไรจากการด าเนนิงาน                   2,071                   2,026                        45 

ปรับปรุงรายการอืน่                   1,340                      812                      528 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน                 (7,336)                 (4,004)                 (3,332)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน                 (1,026)                   3,538                 (4,565)

เงนิสดสทุธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด าเนนิงาน                 (1,360)                   3,129                 (4,490)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน                 (1,370)                 (2,380)                   1,010 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ                 (4,369)                     (806)                 (3,563)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง - สทุธิ                 (7,099)                       (56)                 (7,043)

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

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด                        37                           7                        31 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (สทุธจิากเงนิเบกิเกนิบญัช)ี ณ วนัส ิน้งวด                   1,767                   5,969                 (4,203)

งบจา่ยลงทุน                   1,846                   2,030                     (184)

ประมาณการกระแสเงนิสดอสิระ*                 (2,873)                   1,508                 (4,381)

งบรวม


