
บร�ษัท ไทยยูเน่ียน กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 

คําอธ�บายและว�เคราะห�ของฝ�ายจัดการ ไตรมาส 3/2565 สิ�นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 
 

 

 มุ�งมั�นสู�ความเป�นผู�นําทางด�านอาหารทะเลท่ีน�าเช�่อถือท่ีสุดของโลก ตลอดจนใส�ใจดูแลทรัพยากรต�างๆ เพ่ือรักษาให�คงไว�แก�คนรุ�นหลัง 1 

 

ทุบสถิติรายได้และกําไรสุทธิในไตรมาส 3/2565 โดยมียอดขายราย
ไตรมาสมากกว่า 40 พันล้านบาท เป็นครั้งแรก และมีกําไรสุทธิ
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 2.5 พันล้านบาท 

รายได้รวม  

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) รายงานยอดขายสูงสุด
เป็นประวติัการณ์ในไตรมาส 3/2565 โดยมีปัจจยัจากราคาขายท่ีปรับสงูขึน้ 
ปริมาณขายสินค้าท่ีเพิ่มขึน้ และอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายในไตรมาส 3
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 41 พันล้านบาท จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ
อาหารสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่า (+55.9%) และกลุ่มอาหารทะเล
แปรรูป (+13.6%) ในขณะท่ียอดขายอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นมี
ระดับใกล้ เ คียงจากช่วง เ ดียวกัน ปี ก่อน ถึงแ ม้ ว่ายอดขายใน
สหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลดลงสู่ภาวะปรกติ  

กําไรขัน้ต้น และอัตรากําไรขัน้ต้น 

กําไรขัน้ต้นในไตรมาส 3/2565 สงูสดุเป็นประวติัการณ์ อยู่ท่ี 7.4 พันล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 15.8% จากช่วงเดียวกนัปีก่อน เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจ
อาหารสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพ่ิมมลูค่า จากราคาขายท่ีเพิ่มขึน้และการ
ปรับสดัส่วนการขายสินค้า รวมถึงกลยุทธ์การปรับราคาขายสินค้าสําหรับ
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ขณะท่ีกําไรขัน้ต้นของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง
และแช่เย็นลดลงจากการปรับตัวสู่สภาวะปกติของตลาดสหรัฐอเมริกา 
และราคาวตัถุดิบท่ีเพิ่มสูงขึน้ อตัรากําไรขัน้ต้นไตรมาส 3/2565 อยู่ใน
ระดับแข็งแกร่งท่ี 18.2% ใกล้เคียงกับผลประกอบการสูงสุดในปีก่อน
หน้า  

กําไรจากการดาํเนินงาน 

กําไรจากการดําเนินงานไตรมาส 3/2565 อยู่ท่ี 2.3 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ 
23.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเติบโตมากกว่าการเติบโตของยอดขาย 
เน่ืองจากการปรับสัดส่วนยอดขายระหว่างกลุ่มผลิตภณัฑ์ และอตัราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย ในไตรมาส 3/2565 อยู่ ท่ี 
12.4% ลดลงจาก 12.7% ในไตรมาส 3/2564 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทางการ
ตลาดและค่าโฆษณาท่ีลดลง โดยรวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับ
เพิ่มขึน้ (+12.4%) สอดคล้องกบัการเติบโตของยอดขาย 

กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิไตรมาส 3/2565 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 2.5 พันล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 30.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีกําไร
จากการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งเน่ืองมาจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้ การอ่อนค่า
ของสกุลเงินบาท และการปรับสัดส่วนการขายระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และเครดิตภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มขึน้ จํานวน 
136 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2565 

กําไรสุทธิไตรมาส 3/2565 ได้รับผลกระทบบางส่วนจากส่วนแบ่งขาดทุน
จากธุ รกิจ Red Lobster ท่ี เพิ่ มขึ น้และรายได้อื่ นท่ีลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นบุริมสิทธิ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 
3/2565 บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิในระดบัสงูท่ี 6.2%  

กระแสเงินสดและอัตราหนีส้ินสุทธิต่อทุน 

กระแสเงินสดอิสระในไตรมาส 3/2565 กลบัเป็นบวก เน่ืองจาก EBITDA ท่ี
เพิ่มขึน้ ถึงแม้ได้รับผลกระทบในระยะสัน้จากสินทรัพย์หมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้ 
จากสินค้าคงคลงัและลกูหนีก้ารค้าท่ีสงูขึน้ตามการขายท่ีสงูสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นประวตัิการณ์ และการจ่ายเงินปันผลสําหรับช่วงคร่ึงแรกของปี 
2565 ซึง่ผลกระทบดงักล่าวลดลง ทัง้นี ้อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อทุนของ
บริษัทฯ ณ สิน้ไตรมาส 3/2565 อยู่ท่ีระดบั 1.13 เท่า  

ข้อมูลหลักทรัพย์ 
(Bloomberg/ Reuters) 
(TU TB/ TU.BK) 
ราคาหุ้น (1/11/2565)                       18.20 บาท 
ข้อมลูราคาย้อนหลงัในรอบ 52 สปัดาห์: 
ราคาปิดสงูสดุ          21.50 บาท 
ราคาปิดตํ่าสดุ                                              15.20 บาท                 
จํานวนหุ้นจดทะเบียน:                                  4,771.8 ลบ. 
ราคาพาร์:                         0.25 บาท 
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด                    86.8 พนั ลบ. 
มลูค่าการซือ้ขายเฉลี่ยต่อวนั (YTD)        599.0 ลบ. 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(30/08/2565) 
ครอบครัวจนัศิริ                       20.44% 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด                           9.62% 
ครอบครัวนิรุตตินานนท์               6.90% 
กลุ่มมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั                      6.24% 
นางจารุณี ชินวงศ์วรกลุ                                  4.44% 
สํานกังานประกนัสงัคม                3.36% 

ภาพรวมของธุรกิจ 
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ TU เป็นหน่ึงใน
บริษัทอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก TU เป็นเจ้าของแบรนด์
อาหารทะเลชัน้นําต่างๆ ในหลากหลายตลาด รวมทัง้มี
เครือข่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิต และกระจายสินค้า
ครอบคลุมทั่วโลก โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ อาหารทะเล
แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็น อาหารสัตว์เลีย้ง และ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า ในด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน TU ได้
ประกาศความมุ่งมัน่ว่าจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพ่ือบรรลเุป้าหมายในการสร้าง
ความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับผู้คน และดูแลรักษาความสมบูรณ์ของ
ท้องทะเล 

ตัวเลขทางการเงนิที่สําคัญ  

 

หน่วย: ล้านบาท 3Q65 3Q64 2Q65 9M65 9M64

ยอดขาย 40,756 35,539 38,946 115,974 102,547 

กําไรขั�นต้น 7,399   6,391   6,584   20,338   18,703   

EBITDA 4,160   3,780   2,840   10,039   11,341   

กําไรสุทธิ 2,530   1,937   1,624   5,900     6,083     

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.54     0.40     0.33     1.24       1.26       

อัตราส่วนกําไรขั�นต้น (%) 18.2% 18.0% 16.9% 17.5% 18.2%

อัตราส่วนกําไรสุทธิ (%) 6.2% 5.4% 4.2% 5.1% 5.9%

สัดส่วนหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (x) 1.13     1.08     1.09     1.13       1.08       

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (%) 8.3% 10.3% 8.4% 8.3% 10.3%

หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยสุทธิต่อ
EBITDA (x) 5.26     4.39     5.17     5.26       4.39       
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บทวิเคราะห์งบการเงิน 

 

ยอดขาย 

บริษัทฯ รายงานยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 
3/2565 เท่ากับ 40,756 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 14.7% จากช่วงเดียวกันปี
ก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้งและ
ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่าท่ีเพิ่มขึน้ 55.9% ยอดขายกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป
ท่ีเพิ่มขึน้ 13.6% และปัจจยับวกจากอตัราแลกเปลี่ยน ในขณะท่ียอดขาย
กลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นทรงตวัจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน 

• กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมียอดขายสงูท่ีสดุเป็นประวติัการณ์ท่ี 
17 พันล้านบาท ในไตรมาส 3/2565 จากราคาขายท่ีเพิ่มขึน้ ปัจจัย
บวกจากอัตราแลกเปลี่ยน และความต้องการซือ้สินค้าท่ีแข็งแกร่ง
โดยเฉพาะในตลาดเอเชียและตลาดสหรัฐอเมริกา ยอดขายโดยรวม
เติบโตทัง้ในธุรกิจแบรนด์และธุรกิจรับจ้างผลิต ถึงแม้ว่ามีความ
กงัวลเก่ียวกบัเศรษฐกิจชะลอตวั 

• กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นมียอดขายทรงตัวจากปี
ก่อนหน้า ท่ีมีผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งกว่าปรกติโดยเฉพาะใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา สาเหตหุลกัมาจากการฟืน้ตวัของธุรกิจในเอเชีย
และยุโรป โดยได้รับผลกระทบจากผลประกอบการท่ีลดลงของธุรกิจ
อาหารสตัว์ จากการปรับสดัส่วนการขายสินค้า 

• กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ามียอดขาย
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากความต้องการผลิตภณัท์อาหารสตัว์เลีย้ง
ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง มีการปิดโรงงานชั่วคราวในปีท่ีผ่านมา
เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด ประกอบกับราคาขายท่ีสูงขึน้ 
ปริมาณขายท่ีสงูขึน้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า 
และปัจจยับวกจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ในไตรมาส 3/2565 ค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเงินสกุล
หลักจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเหรียญสหรัฐต่อบาทแข็งค่าขึน้ 
10.6%, ยูโรต่อบาทอ่อนค่าลง 5.5% และปอนด์สเตอร์ลิงต่อบาทอ่อนค่า
ลง 5.6% ซึ่งการแข็งค่าของเหรียญสหรัฐเทียบสกุลเงินบาทเป็นปัจจัย
หลกัในการสนับสนุนให้ยอดขายของบริษัทฯ มีการเติบโต อย่างไรก็ตาม 
หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายไตรมาส 3/2565 ยงั
สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งเท่ากับ 12.3% จากไตรมาส 3/2564 

ปริมาณขายไตรมาส 3/2565 เพิ่มขึน้ 8.1% จากช่วงเวลาเดียวกัน 
ปีก่อน เน่ืองจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้ในกลุ่มธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งและ

ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า ในขณะท่ีปริมาณขายในกลุ่มธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูป และกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นปรับลดลง 

กําไรขัน้ต้น และอัตรากําไรขัน้ต้น (GPM) 
กําไรขัน้ต้นไตรมาส 3/2565 เพ่ิมขึน้ 15.8% จากไตรมาส 3/2564 
และ 12.4% จากไตรมาส 2/2565 อยู่ท่ี 7,399 ล้านบาท โดยมีอัตรา
กําไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 18.2% เทียบกับ 18.0% ในไตรมาส 3/2564 โดย
มีปัจจัยจาก 

• ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป : กําไรขัน้ต้นและอัตรากําไรขัน้เพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกันปีก่อน เน่ืองจากราคาขายท่ีสูงขึน้สอดคล้องกับ
กลยทุธ์การต่อรองราคาขายสินค้า การปรับสดัส่วนการขายสินค้า 
และการบริหารต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็น : กําไรขัน้ต้นและอตัรากําไร
ขัน้ต้นได้รับผลกระทบจากราคาขายท่ีปรับลดลงสู่สภาวะปรกติใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กุ้ ง ล็อบสเตอร์ และปู 
ประกอบกบัต้นทุนค่าขนส่งยงัอยู่ในอตัราท่ีสงู และราคาวตัถุดิบท่ี
เพิ่มขึน้โดยเฉพาะวตัถดุิบปลาแซลมอน 

• ธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งและผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่า : กําไรขัน้ต้นและ
อัตรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญ จากความต้องการซือ้
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้งท่ีเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง ราคาขายท่ี
เพิ่มขึน้ และกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีมี
อตัรากําไรท่ีสงูขึน้  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ในไตรมาส 3/2565 เพิ่มขึน้ 12.4%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็น 558 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจาก
การปรับเพ่ิมขึน้ของค่าขนส่งประมาณ 370  ล้านบาท ในไตรมาส 3/2565 
(เทียบกบัการปรับเพ่ิมขึน้ประมาณ 468 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2564) 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารต่อยอดขายในไตรมาส 3/2565 อยู่
ท่ี 12.4% ลดลงจาก 12.7% ในไตรมาส 3/2564 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดและการโฆษณาท่ีลดลง  

กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ รายงานกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 792 ล้านบาท ในไตรมาส 
3/2565 เทียบกบั 347 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2564 เป็นผลจากการอ่อนค่า
ของสกุลเงินไทยบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 10.6% จากช่วง
เดียวกนัปีก่อน 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมไตรมาส 3/2565 อยู่ท่ี 256 
ล้านบาท เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุนมูลค่า 3 ล้านบาท ในไตรมาส 
3/2564 เน่ืองจาก: 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจ Red Lobster ในไตรมาส 3/2565 จํานวน 
456 ล้านบาท (ขาดทนุจากการดําเนินธุรกิจ 339 ล้านบาท และจากการ
ปรับมูลค่าทางบัญชีของสัญญาเช่า 117 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าไตรมาส 

หน่วย: ล้านบาท 3Q65 3Q64 YoY 2Q65 QoQ
ยอดขาย       40,756    35,539 14.7%   38,946 4.6%
ต้นทุนขาย     (33,357)   (29,148) 14.4%  (32,361) 3.1%
กําไรขั�นต้น         7,399      6,391 15.8%     6,584 12.4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       (5,064)     (4,506) 12.4%    (4,920) 2.9%
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี�ยน            792         347 128.1%        498 59.1%
รายได้อื�น            157         498 -68.5%         (66) -337.9%
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและกิจการร่วมค้า          (256)            (3) -9143.5%       (283) 9.5%
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทาง
การเงิน            (53)          (17) -216.2%         (22) -137.9%
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้และ
ดอกเบี�ยจ่าย         2,974      2,711 9.7%     1,791 66.1%
ต้นทุนการเงิน          (517)        (444) -16.4%       (465) -11.2%
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้         2,457      2,266 8.4%     1,326 85.3%
ภาษีเงินได้            136        (251) 154.2%        346 60.7%
กําไรสุทธิ         2,530      1,937 30.7%     1,624 55.8%
กําไต่อหุ้น           0.54        0.40 36.0%       0.33 63.3%
อัตราแลกเปลี�ยน USD/THB         36.41      32.92 10.6%     34.40 5.9%
อัตรากําไรขั�นต้น 18.2% 18.0% 16.9%
สัดส่วน SG&A ต่อยอดขาย 12.4% 12.7% 12.6%
อัตรากําไรสุทธิ 6.2% 5.4% 4.2%

3Q65 3Q64 3Q65 3Q64 YoY
โดยรวม 18.2% 18.0% 7,399      6,391      15.8%

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 22.9% 20.7% 3,882      3,094      25.5%

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง  
แช่เย็นและธุรกิจที�เกี�ยวข้อง 6.4% 13.1% 944         1,940      -51.3%

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี�ยง 
ผลิตภัณฑ์เพิ�มมูลค่า และอื�นๆ 28.7% 23.6% 2,572      1,357      89.5%

อัตรากําไรขั�นต้น (%) กําไรขั�นต้น (ล้านบาท)



บร�ษัท ไทยยูเน่ียน กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
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3/2564 ท่ีมีส่วนแบ่งขาดทุน จํานวน 171 ล้านบาท (ขาดทุนจากการ
ดําเนินธุรกิจ 63 ล้านบาท และขาดทนุจากการปรับมลูค่าทางบญัชีของ
สญัญาเช่า 108 ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจ Avanti ในไตรมาส 3/2565 เพิ่มขึน้เล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เน่ืองจากธุรกิจอาหารสัตว์และอาหารแช่
แข็งมีการฟืน้ตวั  

รายได้อื่น  

รายได้อื่นในไตรมาสท่ี 3/2565 จํานวน 157 ล้านบาท เทียบกับ 498 ล้าน
บาท ในไตรมาส 3/2564 ปัจจัยหลักเน่ืองจากดอกเบีย้หุ้นบุริมสิทธิ Red 
Lobster ท่ีลดลง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินในไตรมาสท่ี 3/2565 อยู่ท่ี 517 ล้านบาท เทียบกับ 444 
ล้านบาท ในไตรมาส 3/2564 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของเงินทุน
หมนุเวียนในการดําเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในช่วงไตร
มาส 3/2565 

ภาษีเงินได้ 

บริษัทฯ มีเครดิตภาษีเงินได้ในไตรมาสท่ี 3/2565 จํานวน 136 ล้านบาท 
เทียบกับค่าใช้จ่ายทางภาษี 251 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2564 มีสาเหตุ
หลกัมาจากกําไรท่ีลดลงเน่ืองจากผลการดําเนินงานของ Red Lobster และ
การดําเนินงานในสหรัฐอเมริกา  

กําไรสุทธิตามงบการเงิน 

บริษัทฯ รายงานกําไรสทุธิสงูสดุเป็นประวติัการณ์ไตรมาสท่ี 3/2565 ท่ี 
2,530 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง 30.7% เทียบกับไตรมาส
เดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักจากกําไรจากการดําเนินงานท่ีเติบโต จาก
การปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้ การอ่อนค่าของสกุลเงินบาท และการปรับ
สัดส่วนการขายระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และเครดิตภาษี ส่งผลให้บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิท่ี 6.2% 
ในไตรมาส 3/2565 เทียบกบั 5.4% ในไตรมาส 3/2564 

บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ี 178,920 
ล้านบาท เพิ่มขึ น้  7.4% จาก 166,604 ล้านบาท ณ สิ น้ปี  2564  
เน่ืองจากระดับสินค้าคงคลงัและลกูหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้ ขณะท่ีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ี
ครบกําหนดในเดือนมกราคม 2565 

หนีส้ินรวมปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 115,278 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.4% จาก 
104,391 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2564 มีสาเหตุหลักจากหนีส้ินระยะสัน้ท่ี
เพิ่มขึน้สอดคล้องกบัสินค้าคงคลงัและลกูหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นีห้นีส้ิน
ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 9.0% จาก ณ สิน้ปี 2564 จากการออกหุ้นกู้ส่งเสริม
ความยัง่ยืน (Sustainability-linked term bonds) ในไตรมาส 1/2565 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด (รวมหุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทุนมลูค่า 6 พนัล้าน
บาท) ปรับเพ่ิมขึน้ 2.3% หรือ 1.4 พันล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2564 มา
อยู่ ท่ี 63,642 ล้านบาท ปัจจัยหลักจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2565 และมีปัจจัยบวกจากการป้องกันความเสี่ยง
ระหว่างไตรมาส 

 

บทวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ดําเนินงานเท่ากับ 453 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดท่ีเป็นบวกมีสาเหตุ
หลักจาก EBITDA ท่ีคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งท่ี 10,039 ล้านบาท โดย
ได้รับผลกระทบบางส่วนจากระดบัสินค้าคงคลงัและลกูหนีก้ารค้าท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ 

เงินสดสทุธิท่ีใช้ในกิจกรรมการลงทุนเท่ากบั 2,539 ล้านบาท ลดลงจาก 
6,300 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน มีผลหลกัมาจากการลงทนุ
ในบริษัทร่วมท่ีลดลง (0.3 พนัล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 
เทียบกับ 3.0 พันล้าน ในช่วงเดียวกันปีก่อน) เงินสดรับจากเงินลงทุน
ระยะสัน้ท่ีครบกําหนด และควบคมุการใช้จ่ายในการลงทนุ (CAPEX) 

บริษัทฯ บนัทึกเงินสดจ่ายสทุธิท่ีใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 4,756
ล้านบาท ใน 9 เดือนแรกของ 2565 มีสาเหตุหลักจากการจ่ายคืนเงิน
กู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดชําระในเดือน
มกราคม 2565 

จํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (รวมผลกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน) ลดลงสุทธิ 6,842 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ไตรมาส 3/2565 อยู่ท่ี 2,290 ล้านบาท (รวมการ
ใช้เงินเบิกเกินบญัชี) 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ:  

 
หมายเหต:ุ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 

อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ = กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 12 เดือนล่าสุด / 

สินทรัพย์รวมเฉล่ีย  

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กําไรสทุธิ 12 เดือนล่าสดุ / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉล่ีย 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม = กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 12 

เดือนล่าสดุ / สินทรัพย์รวมเฉล่ีย  

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หน้ีสินสทุธิ –ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมDebt/EBITDA = หน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียจ่าย / กําไรกอ่นหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือม และค่าตดัจําหน่าย 12 เดือนล่าสดุ 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย = กําไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือม และค่าตดั

จําหน่าย / ดอกเบ้ียจ่าย 4 ไตรมาสล่าสุด 

มูลค่าตามบญัชี = รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / จํานวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชําระแล้ว   

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรไตรมาส 3/2565 ลดลงเล็กน้อย
จากปีก่อน โดยมี ROCE ท่ี 8.3% (เทียบกับ 10.3% ในไตรมาส 3/2564), 
ROE ท่ี 14.8% (เทียบกบั 15.8% ในไตรมาส 3/2564), และ ROA ท่ี 5.4% 
(เทียบกบั 6.7% ในไตรมาส 3/2564) เน่ืองจากกําไรก่อนดอกเบีย้และภาษี
เงินได้นิติบคุคล (EBIT) และกําไรสทุธิลดลงเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 

3Q65 3Q64 2Q65
จํานวนวันลูกหนี�การค้า 35      35      35      
จํานวนวันสินค้าคงคลัง 144    135    139    
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (x) 1.52   1.31   1.65   
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (%) 8.3% 10.3% 8.4%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.8% 15.8% 13.8%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั�งหมด (%) 5.4% 6.7% 5.5%
หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยสุทธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (x) 1.13   1.08   1.09   

หนี�ที�มีภาระดอกเบี�ยสุทธิต่อEBITDA (x) 5.26   4.39   5.17   
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี�ย  (x) 7.24   8.54   7.32   
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 11.51 10.68 11.33 
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จํานวนวันลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ณ สิน้ไตรมาส 3/2565 ยังคงอยู่ท่ี 35 วัน 
เทียบกับไตรมาส 3/2564 เน่ืองจากลูกหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับ
ยอดขายรายไตรมาสท่ีสงูเป็นประวติัการณ์ 

จํานวนวันสินค้าคงคลังสุทธิ ณ สิน้ไตรมาส 3/2565 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 
144 วนั จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าท่ี 135 วนั จากมลูค่าสินค้าคงคลงั
ท่ีปรับเพิ่มขึน้ 20.8% โดยมีสาเหตุจากความท้าทายจากอตัราเงินเฟ้อท่ีอยู่
ในระดบัสงู และการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ในการเพ่ิมระดบัสินค้าคงคลงัเพ่ือ
รองรับภาวะเงินเฟ้อและอปุสรรคในห่วงโซ่อุปทานท่ีมีอย่างต่อเน่ือง 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ สิน้ไตรมาส 3/2565 อยู่ท่ีระดับ 1.52 เท่า 
เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ 1.31 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 3/2564 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้
อย่างมีนัยสําคัญของมูลค่าสินค้าคงคลัง  (+20.8%) และลูกหนีก้ารค้า 
(+20.2%) จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ราว 2.8 พันล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2564 
(เพิ่มขึน้ 4.0%) เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ขณะท่ีมีการจ่ายคืนหนีส้ิน
ระยะยาวท่ีครบกําหนดในเดือนมกราคม 2565 โดยหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้
สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมาส 3/2565 อยู่ท่ี 1.13 เท่า เพิ่มขึน้จาก 
0.99 เท่า ณ สิน้ปี 2564 

บริษัทฯ มีสดัส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อกําไรจากการดําเนินงานก่อน
หักต้นทุนทางการเงิน ภาษีจ่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย 
(EBITDA) ณ สิน้ไตรมาส 3/2565 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 5.26 เท่า จาก 4.11 
เท่า ณ สิน้ปี 2564 เน่ืองจากบริษัทมี EBITDA ท่ีลดลง และมีหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ในไตรมาส 3/2565 อยู่ท่ี 7.24 
เท่า เทียบกับ 8.54 เท่าในไตรมาส 3/2564 มีสาเหตุจาก EBITDA ท่ีลดลง 
11.5% และต้นทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้ 11.9% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน  

หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย จาํแนกตามสกุลเงิน 

 

ณ สิน้ไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายอยู่ท่ี 73,907 
ล้านบาท โดยหนีส้ินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท มีสัดส่วนอยู่ท่ี 80% ของ
หนีส้ินทัง้หมด สกุลเงินเหรียญสหรัฐอยู่ท่ี 12% สกุลเงินเยนอยู่ท่ี 7% และ
สกุลยูโรอยู่ท่ี 1% โดยหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 
2564 ปัจจัยหลักเน่ืองจากหนีส้ินระยะสัน้ท่ีเพิ่มขึน้เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน แม้ว่าบริษัทฯ มีการจ่ายคืนหนีส้ินระยะยาวและหุ้นกู้ ท่ีครบ
กําหนดชําระในเดือนมกราคม 2565 

การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีบริษัทฯ สามารถบริหาร
จัดการได้ เน่ืองจากหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้หลักมาจากเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ 
โดยปัจจุบันสัดส่วนหนีส้ินท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีคิดเป็น 60% และอัตรา
ดอกเบีย้ลอยตวัคิดเป็น 40% จากหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด 

 

ภาพรวมธุรกิจ จาํแนกโดยกลุ่มธุรกิจ: 

รายได้รวม: 

   

 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป1:  

ยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และอัตรากําไรอยู่ในระดับสูง  
 3/2564 4/2564 1/2565 2/2565 3/2565 9M65 
มูลค่า 14,954 15,149 15,527 16,912 16,985 49,424 
แบรนด์ 61.5% 54.7% 52.3% 57.1% 57.4% 55.7% 

รบัจา้งผลติ 38.5% 45.3% 47.7% 42.9% 42.6% 44.3% 

ปริมาณขาย 85,865 88,595 91,967 90,347 84,948 267,261 
หมายเหต:ุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
1ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรวมธุรกิจทูน่า ซาร์ดีนและแมคเคอเรลทัง้หมด รวมทัง้แซลมอนกระป๋อง

แซลมอนบรรจซุอง และอาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ 

ในไตรมาส 3/2565 ยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ เพ่ิมขึน้ 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาขาย
ท่ีเพิ่มสูงขึน้ และความต้องการซือ้สินค้าท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในธุรกิจ
รับจ้างผลิตในตลาดเอเชียและตลาดสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากทนู่ากระป๋อง
เป็นผลิตภณัฑ์อาหารท่ีดีต่อสขุภาพ มีโปรตีนสงู ขณะท่ีราคาเข้าถึงได้เมื่อ
เทียบกับผลิตภณัฑ์โปรตีนชนิดอื่นๆ จึงเหมาะกับสภาวะท่ีเศรษฐกิจมีการ
ชะลอตวั 

อตัรากําไรขัน้ต้นในไตรมาส 3/2565 อยู่ในระดบัสงูท่ี 22.9% มีสาเหตุ
จากราคาขายท่ีปรับสูงขึน้จากกลยุทธ์การปรับราคาขาย รวมถึงการ
ปรับสดัส่วนการขายสินค้า และการจดัการต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2565 เติบโต 13% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากราคาขายท่ีเพิ่มขึน้ 
ความต้องการสินค้าท่ีแข็งแกร่ง และปัจจัยบวกจากอัตราแลกเปลี่ยน 
หลงัจากยอดขายมีการปรับลดลงสู่ระดับปรกติในปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผล
จากการกักตุนสินค้าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ท่ีมีการแพร่ระบาด
ระรอกแรกของโรค COVID-19 อตัรากําไรอยู่ในระดบัสงู ท่ี 21.4% 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง2: 

ยอดขายใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน อัตรากําไรขัน้ต้นลดลง

จากปีก่อนซ่ึงมีผลประกอบการแข็งแกร่งกว่าระดับปรกติ 

 3/2564 4/2564 1/2565 2/2565 3/2565 9M65 
มูลค่า 14,843 16,628 13,790 13,900 14,820 42,511 
แบรนด์ 40.2% 37.8% 41.6% 38.0% 35.5% 38.3% 

รบัจา้งผลติ 59.8% 62.2% 58.4% 62.0% 64.5% 61.7% 

ปริมาณขาย 77,100 72,637 64,146 71,086 73,704 208,936 
หมายเหต:ุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 

บาท
84%

ยูโร
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เยน
1%

ธนัวาคม 2564

บาท, 
80%

ดอลล่าร,์ 
12%

ยูโร, 
1%

เยน, 
7%

กนัยายน 2565

42% 43% 42%

42% 36% 36%
16% 21% 22%

3Q64 2Q65 3Q65

ธรุกิจผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้ง และผลิตภณัฑ์เพ่ิมมลูคา่

ธรุกิจผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป
ธรุกิจผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แขง็ แช่เย็น และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง

+14.7% YoY
+4.6% QoQ

หน่วย: ลา้นบาท 

35,539 38,946 40,756 

ดอลล่าร ์
13% 
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2 ธุรกิจอาหารแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง รวมกลุ่มธุรกิจกุ้ง (กุ้งแช่แข็ง กุ้งล็อบสเตอร์ อาหาร

กุ้ง และผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่าของกุ้ง) อาหารแช่แข็ง แซลมอนแช่เย็นและรมควนัรวมทัง้อาหารทะเล

อื่นๆ (หมึกแช่แข็ง ปู หอยเชลล์ สตัว์น้ําประเภทมีเปลือก และปลาอื่นในรูปแบบแช่แข็ง) 

ในไตรมาส 3/2565 ยอดขายกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่
แข็ง แช่เย็น และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง อยู่ในระดบัใกล้เคียงกับช่วงเวลา
เดียวกันปีก่อน ท่ีมีผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งกว่าระดับปรกติ
โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา เป็นผลจากการฟื้นตัวของตลาด
เอเชียและยุโรป อย่างไรก็ตามปริมาณขายรวมลดลงจากปีก่อน มี
สาเหตหุลกัจากธุรกิจอาหารสตัว์ท่ีมีการปรับสดัส่วนการขายผลิตภัณฑ์
โดยมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรสงูเพิ่มขึน้ 

กําไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจได้รับผลกระทบจากราคาตลาดท่ีปรับตัวลดลงสู่
สภาวะปรกติในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กุ้ งล็อบสเตอร์และปู 
ต้นทนุการขนส่งท่ียงัอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับราคาวัตถุดิบ
ท่ีปรับเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะปลาแซลมอน  

ยอดขายกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นในช่วง 
9 เดือนแรกของปี 2565 เพ่ิมขึน้ 2% จากปีก่อน เน่ืองจากตลาดเอเชีย
และยุโรปยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และราคาขายท่ีเพิ่มขึน้ ถึงแม้ว่า
ยอดขายได้รับผลกระทบบางส่วนจากความต้องการซือ้ท่ีลดลงในธุรกิจค้า
ปลีกและร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา  

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า และอื่นๆ3: 
ยอดขายและอัตรากําไรแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก 

 3/2564 4/2564 1/2565 2/2565 3/2565 9M65 
มูลค่า 5,742 6,724 6,955 8,133 8,951 24,039 
แบรนด์ 6.6% 6.0% 4.4% 5.3% 4.6% 4.8% 

รบัจา้งผลติ 93.4% 94.0% 95.6% 94.7% 95.4% 95.2% 

ปริมาณขาย 67,542 74,880 78,814 83,096 90,589 252,500 
หมายเหต:ุ มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตนั) 
3 ธุรกิจผลิตภณัฑ์สตัว์เล้ียง ผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่า รวมถึงธุรกิจอื่น รวมธรุกิจผลิตภณัฑ์สตัว์เล้ียง 

(อาหารแมวและสนุขัชนิดเปียก) และผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่า (อาหารปรุงสกุพร้อมทาน สินค้าบรรจุภณัฑ์ 

ขนมปลาเส้น ต่ิมซํา ซอสปรุงรส ผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการผลิตปลาและกุ้ง น้ํามนัและผงแคลเซียม

จากปลาทูน่า ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี บริการส่ิงพิมพ์สําหรับฉลากกระป๋องขนมขบเค้ียว และอื่นๆ) 

ในไตรมาส 3/2565 ยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง 
และผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า เพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง 56% จากไตรมาส
เดียวกันปีก่อน จากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้ +34% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
ปัจจัยหลกัเน่ืองจากในปีก่อนหน้ามีผลกระทบจากการปิดโรงงานชั่วคราว
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 รวมทัง้ราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ 
ปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า และ
ปัจจยับวกจากอตัราแลกเปลี่ยน  

อัตรากําไรขัน้ต้นในไตรมาส 3/2565 แข็งแกร่งกว่าระดับปรกติท่ี 28.7% 
เป็นผลจากความต้องการซือ้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในธุรกิจอาหารสตัว์
เลีย้ง ราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีมุ่งเน้นการขาย
ผลิตภณัฑ์นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีมีอตัรากําไรสงูขึน้ด้วย  

ยอดขายของธุรกิจผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ง และ
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เติบโต 42% 
จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเติบโตทัง้ในทกุธรุกิจ โดยมีอตัรากําไรอยู่
ในระดบัท่ีแข็งแกร่งท่ี 27.6%  

 

สัดส่วนยอดขาย จาํแนกตามธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลิต  

 

 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 สดัส่วนรายได้ของธุรกิจแบรนด์และธุรกิจ
รับจ้างผลิต คือ 39% และ 61% ของยอดขายรวม ตามลําดบั 

ยอดขายของธุรกิจแบรนด์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เพิ่มขึน้ 3% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมยีอดขายสินค้าแบรนด์เพิ่มขึน้ 5% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ขณะท่ีธุรกิจร้านอาหารมียอดขายลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 

ยอดขายสินค้ารับจ้างผลิตในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เพิ่มขึน้ 20% 
จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยจากความต้องการซือ้ท่ีเพิ่มขึน้ในทุกกลุ่มธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้งและผลิตภัณฑ์
เพิ่มมลูค่า และกลุ่มธุรกิจอาหารทะแลแปรรูป  

ภาพรวมธุรกิจ จาํแนกตามภมิูภาค: 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 2561 2562 2563 2564 9M65 
ยอดขายรวม 133,285 126,275 132,402 141,048 115,974 

อเมริกา 37.7% 39.6% 41.9% 43.1% 43.0% 

ยุโรป 30.4% 27.9% 29.0% 28.3% 26.1% 

ญี่ปุ่ น 5.7% 5.8% 5.3% 5.1% 5.8% 

ไทย 10.5% 11.5% 10.0% 10.3% 10.5% 

ประเทศอ่ืนๆ 15.7% 15.2% 13.8% 13.2% 14.6% 

หมายเหต:ุ ประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียตะวนัออกกลาง แคนาดา 

แอฟริกา อเมริกาใต้ และอื่นๆ  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 สดัส่วนยอดขายในตลาดหลกัเพ่ิมขึน้ในทุก
ภูมิภาค โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และญ่ีปุ่ น เป็นผลจากราคา
ขายท่ีสงูขึน้ ความต้องการซือ้ท่ีแข็งแกร่งในผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้งและ
ผลิตภณัฑ์เพิ่มมูลค่า และผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป ประกอบกับการ
อ่อนค่าของสกลุเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (10.6%)  

ยอดขายในตลาดอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) เพิ่มขึน้ 13% 
จากปีก่อน เน่ืองจากความต้องการซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้งท่ีเติบโต
แข็งแกร่ง ราคาขายท่ีสงูขึน้ และอตัราแลกเปลี่ยนสําหรับธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูป ถึงแม้ว่าได้รับผลกระทบบางส่วนจากยอดขายของธุรกิจอาหาร
ทะเลแช่แข็งและแช่เย็นลดลงจากปีท่ีผ่านมามีผลประกอบการท่ีแข็งแกร่ง
กว่าระดบัปรกติ 

ยอดขายในตลาดยุโรปเพิ่มขึน้ 4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากราคา
ขายที่ส ูงขึน้ และปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก โดย
ปริมาณขายอยู่ในระดับแข็งแกร่งในทุกตลาดหลัก โดยเฉพาะ
ประเทศเยอรมนี อิตาลี และฝร่ังเศส ในขณะท่ีสหราชอาณาจักรฯ มี
ปริมาณขายที่ลดลง โดยรวมมีการเติบโตแม้ว่ามีความกดดันจาก
ต้นทนุพลงังานท่ีเพิ่มขึน้ ความกงัวลเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั และ

59% 59% 58% 59% 61%

41% 41% 42% 41%
39%

2561 2562 2563 2564 9M65

แบรนด์

รบัจา้งผลติ

133,285 126,275 132,402 141,048
115,974

หน่วย: ล้านบาท 
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สกุลเงินบาทท่ีแข็งค่า (บาทเมื่อเทียบกับสกุลปอนด์แข็งค่า 5.6%) 
(บาทเมื่อเทียบกบัสกลุเงินยโูรแข็งค่า 5.5%) 

ยอดขายประเทศไทยและญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ 16% และ 35% ตามลําดับ เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ ปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้ ราคาขายท่ีปรับสูงขึน้ และการขยาย
ตลาดในช่องทางการขายหลกัของบริษัทฯ  

ปัจจัยหลักท่ีกระทบการดาํเนินงาน:  

ราคาวัตถุดิบหลัก 

ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าพันธ์ุ Skipjack   

(เหรียญสหรัฐ/ตนั) 

 

 

 

 

 

ราคาปลาทูน่าเดือนตุลาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 1,580 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
และในไตรมาสท่ี 3/2565 ราคาปลาทูน่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,667 เหรียญสหรัฐต่อ
ตนั เพิ่มขึน้ 19.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2564 และ เพิ่มขึน้ 3.6% เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2565  

ราคาวัตถุดิบกุ้งขาว  

(บาท/กิโลกรัม ขนาด 60 ตวั/กิโลกรัม)  

 

ราคากุ้งขาวเดือนตุลาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 142 บาทต่อกิโลกรัม และในไตร
มาสท่ี 3/2565 ราคากุ้ งขาวเฉลี่ยอยู่ท่ี 157 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ิมขึน้ 22.6% 
เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2564 และ เพิ่มขึน้ 2.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2565 

ราคาวัตถุดิบปลาแซลมอน 

(นอร์วีเจียนโครน (NOK)/กิโลกรัม)  

 
ราคาปลาแซลมอนเดือนกันยายน 2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 63 NOK ต่อกิโลกรัม 
และในไตรมาสท่ี 3/2565 ราคาปลาแซลมอนเฉลี่ยอยู่ ท่ี 73 NOK ต่อ

กิโลกรัม เพ่ิมขึน้ 26.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2564 และ ลดลง 24.4% 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2565 

อัตราแลกเปลี่ยน 

เงินสกุลเหรียญดอลล่าสหรัฐต่อสกุลเงินบาท 

อตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทเดือนตุลาคม 2565 
อยู่ท่ี 37.92 บาท สําหรับไตรมาสท่ี 3/2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 36.41 บาท อ่อนค่า 
10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2564 และอ่อนค่า 5.9% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสท่ี 2/2565 

เงินสกุลยูโรต่อสกุลเงินบาท 

 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรต่อสกุลเงินบาทเดือนตุลาคม 2565 อยู่ท่ี 
37.34 บาท และไตรมาสท่ี 3/2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 36.67 บาท แข็งค่า 5.5% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสท่ี 3/2564 และ อ่อนค่า 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2565 

เงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบาท 

อตัราแลกเปลี่ยนสกุลปอนด์สเตอร์ลิงต่อสกุลเงินบาทเดือนตุลาคม 2565 
อยู่ท่ี 42.86 บาท สําหรับไตรมาสท่ี 3/2565 เฉลี่ยอยู่ท่ี 42.83 บาท แข็งค่า 
5.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2564 และแข็งค่า 0.9% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสท่ี 2/2565 
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พัฒนาการหลักของบริษัทฯ 
สามารถอ่ านรายละเอียดเพิ่ ม เ ติ มได้ จากเ ว็บไซต์ของบริ ษั ทฯ  
ตาม hyperlinks 

พัฒนาการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC) ได้รับอนุมัติไฟลิ่งจาก ก.ล.ต. 

• เน่ืองจากบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการรับรู้มูลค่าท่ีแท้จริงและ
การแยกส่วนธุรกิจในกลุ่มท่ีมีศักภาพสงูในการเติบโต แบบแสดง
รายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของ ITC ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลีย้ง
ระดบั Premium ชัน้นํา จึงได้รับอนุมติัจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว
เมื่อวนัท่ี 21 กนัยายน 2565 

Red Lobster เปิดแฟรนไชส์สาขาแรกในประเทศไทย 

• บริษัทฯ ร่วมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเครือร้านอาหารทะเลท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนกนัยายน 2565 
ในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งดําเนินการบริหารโดยบริษัท ไทยเบฟเวอ
เรจ จํากัด (มหาชน) ผู้ นําด้านการบริหารจัดการร้านอาหาร โดย
สาขาแรกนีต้ัง้อยู่ท่ีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ พร้อมมีแผนขยาย
สาขาเพิ่มอีก 4 สาขา ภายใน 5 ปี 

โครงการลงทุนเพ่ือสนับสนุนธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ทัง้ใน
ประเทศไทย (สมุทรสาคร) และประเทศกาน่า (Ghana) 

• โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน (Culinary plant) ท่ีจะ
รองรับการผลิตสินค้า ready-to-eat โดยโรงงานใหม่นีจ้ะช่วยเพ่ิม
กําลงัผลิตกว่า 38% และเน้นระบบการผลิตแบบอตัโนมติั ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถเร่ิมการผลิตได้ภายในไตรมาส 2/2566 (1.2 พนัล้าน
บาท) 

• โรงงานผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตและคอลลาเจนเปปไทด์ 
จากส่วนหัวและหนังของทูน่าท่ีเป็นวัตถุดิบพลอยได้ของบริษัทฯ 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในตลาดเอเชียได้ โดยคาดว่าจะ
สามารถเร่ิมการผลิตได้ภายในไตรมาส 1/2566 (1.1 พนัล้านบาท) 

• โรงงานผลิตอาหารแบบเปียกและขนมกินเล่นสําหรับสัตว์เลีย้ง 
ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้งของบริษัทฯ โดยโรงงาน
ใหม่จะช่วยเพิ่มกําลังการผลิตกว่า 18.7% และเพิ่มกระบวนการ
บรรจสุินค้าอตัโนมตัิ ซึง่คาดว่าจะสามารถเร่ิมการผลิตได้ภายในปี 
2566 (2.1 พนัล้านบาท) 

• ห้องเย็นเพ่ือจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ซึ่งจะช่วย
เพิ่มพืน้ท่ีในการจัดเก็บสินค้าในประเทศกานา และมีระบบบําบัดนํา้
เสีย คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงคร่ึงแรกของปี 2566 (0.6 พนัล้านบาท) 

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ 

• ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีดีต่อ
สุขภาพ เช่น นํา้พริกทูน่ากรอบ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 และทูน่า
กระป๋องในคอลลาเจน (2000 มล.) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 
ภายใต้แบรนด์ซีเล็คในประเทศไทย สําหรับยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีดีต่อสุขภาพและมีอตัรากําไรสงูขึน้ ภายใต้
แบรนด์ Hawesta John West และ Chicken of the Sea 

• ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็น: ผลิตภณัฑ์ทนู่าสไลด์ ไขมนั 0%
ในรสชาติแบบรมควนัและปาปริก้า ภายใต้แบรนด์ Qfresh “Lite” 
มีแผนเปิดตวัในไตรมาส 1/2566 

• ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มคอลลาเจน ภายใต้แบรนด์ Zeavita (กลูต้า ซิงค์ และ 
แอสตราแซนทิน) เมื่อเดือนสิงหาคม 2565  และผลิตภัณฑ์ผสม
สารสกัดจากถั่ วขาว  (เพื่ อการควบคุม นํ า้หนัก ) ในเ ดือน
พฤศจิกายน 2565 

• อาหารทางการแพทย์: เปิดตวัผลิตภณัฑ์ขนมทานเล่นโซเดียมต่ํา 
Fish Pro (รสสาหร่าย) ซึง่มีโปรตีนสงู เป็นทางเลือกสําหรับผู้ป่วยโรค
ไตสามารถทานเพ่ือทดแทนไข่ขาวได้ และมีงานวิจัยรองรับ โดยได้
เปิดตวัผ่านการร่วมทุน (JV) ของบริษัทฯ กับ Interphama เมื่อเดือน
ตลุาคม 2565  

• ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก: ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมของ
บริษัทฯ โดยผลิต “กุ้ ง” จากพืช ในรูปแบบของเก๊ียวกุ้ ง ท่ีเปิดตัว
เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเนือ้
สมัผสัและรสชาติท่ีดีตรงใจลกูค้า 

ธุรกิจใหม่ 

ความร่วมมือกับ ISH ซ่ึงเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลจากพืช
ชัน้นําในสหรัฐอเมริกา 

• ไทยยูเ น่ียน และ Chicken of the Sea Frozen Food (COSFF)  
ได้ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับ ISH เมื่อเดือนสิงหาคม 
2565 พร้อมตัง้ทีมงานเพื่อเตรียมการขยายธุรกิจอาหารทะเล 
ท่ีผลิตจากพืช ในตลาดอเมริกาเหนือ  

การพัฒนาด้านความย่ังยืน 

• ไทยยูเน่ียนได้รับคะแนนประเมิน 86 คะแนน* จาก Corporate 
Sustainable Assessment (CSA) ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ
คัดเลือกหุ้นเข้าดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
2022 โดยมีคะแนนสูงสุดของอุตสาหกรรมสําหรับความยั่งยืน 2 
ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) และสงัคม (Social) อีกทัง้
ได้รับคะแนนเต็ม 100/100 ใน 7 หวัข้อประเมิน CSA ด้วย 

• นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รับตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการบริหาร SeaBOS หรือ Seafood Business for 
Ocean Stewardship ซึ่งเป็นการรวมตัวของบริษัทผู้ผลิตอาหาร
ทะเลรายใหญ่ของโลก 10 บริษัท เพื่อพฒันาการผลิตอาหารทะเล
ท่ียัง่ยืน และสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลท่ีดีขึน้ 

เป้าหมายทางการเงินปี 2565: เรายังคงดาํเนินการได้ตามเป้าหมาย 

ยอดขาย  เติบโต 10-12% จากปี 2564  

อัตรากําไรขัน้ต้น ~17.5-18.0%  

สัดส่วน SG&A  

ต่อยอดขาย  

~12.0-12.5%  

อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2564 

งบลงทุน ~ 5.0 พนัล้านบาท 

(จาก ~ 6.0 พนัล้านบาท)  

นโยบายเงินปันผล ไม่ตํ่ากว่า 50% ของกําไรสทุธิ 

*การจดัอนัดบัยงัเผยแพร่ โดยคาดว่าจะเผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2565 
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บร�ษัท ไทยยูเน่ียน กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 

คําอธ�บายและว�เคราะห�ของฝ�ายจัดการ ไตรมาส 3/2565 สิ�นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 
 

 

 มุ�งมั�นสู�ความเป�นผู�นําทางด�านอาหารทะเลท่ีน�าเช�่อถือท่ีสุดของโลก ตลอดจนใส�ใจดูแลทรัพยากรต�างๆ เพ่ือรักษาให�คงไว�แก�คนรุ�นหลัง 8 

 

ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายทางการเงินประจําปี 2565 จากการคาดการณ์เบ้ืองต้น ซ่ึงอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลงได้ หากปัจจยัหลกัท่ีกระทบการดําเนินงานมีการเปล่ียนแปลงไปจากข้อสมมติฐานท่ีบริษัทฯ 

ใช้ในการประมาณการ 

ปัจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง แต่มีแนวโน้มท่ีดีขึน้สําหรับ
ราคาวัตถุดิบต้นทุนและค่าขนส่ง 

อตัราเงินเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัสงูในเดือนกันยายน 2565 (US +8.2%, 
EU +10.0%, TH +6.4% เทียบกับปีก่อนหน้า) ส่งผลให้บริษัทฯ มี
ต้นทุนขายช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 เพิ่มขึน้ 14.4% จากช่วงเดียวกันปี
ก่อน (รวมต้นทุนวัตถุ ดิบ ค่าสาธารณูปโภค บรรจุภัณฑ์ และ
ส่วนประกอบอาหาร) ค่าขนส่งปรับตวัลดลงอย่างมากในปัจจุบนั ทําให้
ค่าขนส่งท่ีเพิ่มขึน้มีผลกระทบลดลงจากปีก่อน (เพิ่มขึน้ 370 ล้านบาท 
ในไตรมาส 3/2565 เทียบกบั 468 ล้านบาท ไตรมาส 3/2564)  

โดยบริษัทฯ มกีลยทุธ์ในการบริหารจดัการ ดงันี ้

• ดําเนินกลยุทธ์การต่อรองราคาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือแบ่งภาระต้นทนุ
ท่ีสงูขึน้และปรับเปลี่ยนการทําการตลาด 

• ปิดความเสี่ยง (วัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน) และมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลงัและการควบคุมเงินทุนหมนุเวียนสทุธิ 
(Net Working Capital: NWC) 

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ปรับสเปคการผลิตให้ต้นทุน
ลดลง และปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต (Productivity 
Improvement)  

เน่ืองจากประเทศไทยมีการปรับค่าแรงขัน้ตํ่าเพิ่มขึน้ 5% โดยเฉลี่ย 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2565 บริษัทฯ คาดว่าการปรับค่าแรงดงักล่าวจะมี
ผลกระทบท่ีจํากดัต่อต้นทุนของบริษัทฯ (ประมาณ 0.2% ของยอดขาย) 
และบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการนําระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการพึ่งพาแรงงาน
จํานวนมากในโรงงานผลิตต่อไป 

สําหรับรายละเอียดเพิ่ มเติมเก่ียวกับปัจจัยความเสี่ ยงท่ีสํ าคัญ 
ข อ ง บ ริ ษั ทฯ  ส าม าร ถ อ้ าง อิ ง ไ ด้ จาก ร ายง า น ป ร ะ จํ า ปี  2564 
(แบบ 56-1 One Report) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://investor.thaiunion.com/misc/ar/20220325-tu-or2022-th.pdf
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งบกําไรขาดทนุไตรมาส 3/2565

 

งบกําไรขาดทนุ 9 เดือน ปี 2565 

  งบการเงินรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 9M22 %  
ต่อยอดขาย 

9M21 %  
ต่อยอดขาย 

9M65 
9M64 

เปลี่ยนแปลง 
รายไดจ้ากการขาย  115,974  100%  102,547  100% 13.1% 
ตน้ทุนขาย  (95,636) -82.5%  (83,843) -81.8% 14.1% 
กาํไรขัน้ต้น  20,338  17.5%  18,703  18.2% 8.7% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร  (14,672) -12.7%  (12,423) -12.1% 18.1% 

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน  1,268  1.1%  807  0.8% 57.2% 

รายไดอ้ื่น  666  0.6%  1,288  1.3% -48.3% 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้  (716) -0.6%  (108) -0.1% -564.3% 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ  (101) -0.1%  (21) 0.0% -376.3% 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  6,782  5.8%  8,246  8.0% -17.7% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (1,427) -1.2%  (1,275) -1.2% -11.9% 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  5,355  4.6%  6,971  6.8% -23.2% 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  670  0.6%  (681) -0.7% 198.4% 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ  -    0.0%  -    0.0% - 

กําไรสุทธ ิ  6,025  5.2%  6,290  6.1% -4.2% 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน):      

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั  5,900  5.1%  6,083  5.9% -3.0% 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย  125  0.1%  207  0.2% -39.6% 
กาํไรต่อหุ้น      

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  1.24    1.26   -1.8% 
อตัราแลกเปลี่ยน      

บาท/เหรยีญสหรฐั  34.63    31.53   9.8% 

  งบการเงินรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 3Q65 %  
ต่อยอดขาย 

3Q64 %  
ต่อยอดขาย 

2Q65 %  

ต่อยอดขาย 

3Q65 3Q65 

3Q64 2Q65 
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขาย 40,756 100% 35,539 100% 38,946 100% 14.7% 4.6% 
ตน้ทุนขาย (33,357) -81.8% (29,148

) 
-82.0% (32,361

) 
-83.1% 14.4% 3.1% 

กาํไรขัน้ต้น 7,399 18.2% 6,391 18.0% 6,584 16.9% 15.8% 12.4% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร (5,064) -12.4% (4,506) -12.7% (4,920) -12.6% 12.4% 2.9% 
กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 792 1.9% 347 1.0% 498 1.3% 128.1% 59.1% 
รายไดอ้ื่น 157 0.4% 498 1.4% (66) -0.2% -68.5% -337.9% 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (256) -0.6% (3) 0.0% (283) -0.7% -9143.5% 9.5% 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ (53) -0.1% (17) 0.0% (22) -0.1% -216.2% -137.9% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,974 7.3% 2,711 7.6% 1,791 4.6% 9.7% 66.1% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (517) -1.3% (444) -1.3% (465) -1.2% -16.4% -11.2% 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,457 6.0% 2,266 6.4% 1,326 3.4% 8.4% 85.3% 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 136 0.3% (251) -0.7% 346 0.9% 154.2% 60.7% 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานทีย่กเลกิ - 0.0% - 0.0% - 0.0% - - 
กําไรสุทธ ิ 2,593 6.4% 2,015 5.7% 1,672 4.3% 28.7% 55.1% 
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน): 

        

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั 2,530 6.2% 1,937 5.4% 1,624 4.2% 30.7% 55.8% 
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมของ

บรษิทัย่อย 
63 0.2% 78 0.2% 48 0.1% -20.1% 31.2% 

กาํไรต่อหุ้น 
        

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.54 
 

0.40 
 

0.33 
 

36.0% 63.3% 
อตัราแลกเปลี่ยน 

        

บาท/เหรยีญสหรฐั 36.41  32.92  34.40  10.6% 5.9% 
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งบแสดงสถานะการเงนิ  

(หน่วย: ล้านบาท) 3Q65 %  
ต่อยอดขาย 

2064 %  
ต่อยอดขาย 

เปลี่ยนแปลง 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด*  2,290  1.3%  9,723  5.8% -76.4%  

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ  19,610  11.0%  16,308  9.8% 20.2%  

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ  56,319  31.5%  46,636  28.0% 20.8%  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  3,671  2.1%  2,196  1.3% 67.2%  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   81,889  45.8%  74,863  44.9% 9.4%  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  29,425  16.4%  28,443  17.1% 3.5%  

เงนิลงทุน  30,313  16.9%  28,529  17.1% 6.3%  

ค่าความนิยมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอื่น  29,654  16.6%  30,390  18.2% -2.4%  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  7,638  4.3%  4,380  2.6% 74.4%  

รวมสินทรพัย ์      178,920  100%  166,604  100% 7.4%  

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  21,928  12.3%  9,673  5.8% 126.7%  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  23,236  13.0%  21,351  12.8% 8.8%  

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  2,535  1.4%  14,937  9.0% -83.0%  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  6,188  3.5%  2,121  1.3% 191.8%  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  53,886  30.1%  48,081  28.9% 12.1%  

เงนิกูย้มืระยะยาว  49,444  27.6%  46,431  27.9% 6.5%  

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  11,948  6.7%  9,878  5.9% 20.9%  

รวมหน้ีสิน   115,278  64.4%  104,391  62.7% 10.4%  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม  2,766  1.5%  2,894  1.7% -4.4%  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    63,642  35.6%  62,213  37.3% 2.3%  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  178,920  100%  166,604  100% 7.4%  

*รวมเงินลงทนุระยะสัน้ 

        

งบกระแสเงนิสด 

  
(หน่วย: ล้านบาท) 

งบรวม 

3Q65 3Q64 เปลี่ยนแปลง 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  5,355   6,971   (1,615) 
ปรบัปรุงค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายจากกําไรจากการดําเนินงาน  3,256   3,095   161  
ปรบัปรุงรายการอื่น  1,674   516   1,158  
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดําเนินงาน  (9,250)  (5,879)  (3,370) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน  1,037   4,702   (3,666) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดาํเนินงาน  453   4,011   (3,558) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน  (2,539)  (6,300)  3,761  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (4,756)  183   (4,939) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธ ิ  (6,842)  (2,106)  (4,736) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด  8,828   6,019   2,809  
กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  82   39   43  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (สุทธิจากเงินเบิกเกินบญัชี) ณ วนัส้ินงวด  2,069   3,952   (1,884)  

   
งบจ่ายลงทุน  2,790   3,427   (637) 
ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ*  (2,070)  1,508   (3,578) 

*ประมาณการในเดือนกนัยายน 2565 


