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ยอดขายเติบโตขึน้ 5.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมา 
จากการฟ้ืนตัวของความต้องการอาหารสัตว์เศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอาหารกุ้ง 

ขณะที่ก าไรในไตรมาสที่ 1/2565 หดตัวลงกว่า 97.6% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ ผ่านมา จากแรงกดดัน
ของต้นทุนราคาวัตถุดิบ ซึ่ งปรับตัวตามตลาดโลกและ
สงครามรัสเซีย-ยเูครน 

ในไตรมาสที่  1/2565 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”)  รายงานยอดขาย 1,013.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 5.9% จากการเติบโต
ของยอดขายอาหารกุ้ งกว่า 24.4% ในขณะที่เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสก่อนหน้า ยอดขายลดลง 7.5% เป็นผลมาจากปริมาณ
การขายอาหารสตัว์ที่ลดลง 9.6%  

ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1/2565 อยูท่ี่ 70.9 ล้านบาท ลดลงช่วง
เดียวกนัของปีที่ผา่นมา 33.9% และลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
30.8% ซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบหลกัที่เพิ่มสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาดโลก ซึง่สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงจาก 11.2% ในช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า และ 9.4% จากไตรมาสก่อนหน้า เหลอื
เพียง 7.0%  

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิในไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 1.32 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 97.6% และลดลงจากไตรมาสก่อน
หน้า 96.6% จากอตัราก าไรขัน้ต้นที่ลดลงจากการเพิ่มขึน้ของ
ราคาวตัถดุิบหลกั และการรับรู้คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ที่เพิ่มขึน้จากบริษัทย่อย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพนกังาน และ
คา่เสือ่มราคาเพิ่มขึน้  

 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 

(SET / Bloomberg) 
(TFM / TFM TB) 
ราคาหุ้น (29/04/2565) 12.10 บาท 
ราคาปิดย้อนหลงัตัง้แต ่01 มกราคม 2565 
ราคาปิดสงูสดุ: 14.80 บาท 
ราคาปิดต ่าสดุ: 11.00 บาท 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน: 500.0 ลบ. 
ราคาพาร์: 2.00   บาท 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามตลาด: 6,050 ลบ.
มลูคา่ซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั (YTD) 13.3 ลบ. 
 
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ (04/03/2565) 
บมจ. ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป 51.0% ป 
ครอบครัวบญุมีโชติ 19.4% ป 
นาย บรรลอืศกัร โสรัจจกิจ 3.1% ป 
เด็กชาย กานตพงศ์ เป่ียมพงศ์สขุ 1.5% ปป 
นาย สขุสนัต์ ยศะสนิธุ์ 1.4% ก 
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ด าเนินธุรกิจผลติและจดัจ าหนา่ยอาหารสตัว์เศรษฐกิจ โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก  ไ ด้ แก่  อาหารกุ้ ง  อาหารปลา  และ 
อาหารสัตว์บก โดยปัจจุบันมีฐานการผลิตทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

การจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย
ปีละ 2 ครัง้ รวมกนัเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่อตัราร้อยละ 50.0 
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม หลงัจากการหกัทนุส ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม
กฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินก าไรสะสมของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
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บทวิเคราะห์งบการเงนิ 

 

 

 

 

 

 
 

รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสนิค้าในไตรมาสที่ 1/2565 เทา่กบั 
1,013.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.9% จากช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่าน
มา แต่ลดลง 7.5% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

รายได้จากการขายอาหารกุ้ง  

• ไตรมาสที่ 1/2565 เท่ากับ 523.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
24.4% จากช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมา
จากปริมาณการขายอาหารกุ้งที่เพิ่มขึน้ 26.7% 

• หากเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมารายได้จากการขาย
อาหารกุ้ งลดลง 6 .6% จากปริมาณการขายที่ 
ลดลง 6.0% 

• บริษัทฯ รับรู้รายได้การขายอาหารกุ้ งจาก บริษัท PT-
Thai Union Kharisma Lestari (“TUKL”) จ า น วน 
1 2 . 4  ล้ า น บ า ท  ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ก า ร รั บ รู้ ร า ย ไ ด้ 
จากการด าเนินงานไตรมาสแรก 

รายได้จากการขายอาหารปลา  

• ไตรมาสที่ 1/2565 เท่ากับ 367.7 ล้านบาท ลดลง 
8.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมา
จากการปริมาณการขายอาหารปลาที่ลดลง 16.2% 

จากการปรับพอร์ทสินค้า ซึ่งส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ย
ตอ่หนว่ยเพิ่มขึน้ 7.9% 

• ทัง้นี ้หากเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมารายได้จากการ
ลดลง 11.4% จากปริมาณการขายอาหารปลาที่ 
ลดลง 17.8% จากการปรับสดัสว่นสินค้าเพื่อขายของ
บริษัทฯ รวมถึงการลดลงของปริมาณการขายอาหาร
ปลาของบริษัท AMG-Thaiunion Feedmill Private 
Limited (“AMG-TFM”) ซึ่ ง ไม่ ไ ด้มี ก าร เลี ย้ งปลา
ในช่วงฤดูหนาว และเร่ิมกลบัมาเพาะเลีย้งในเดือน
มีนาคม 

รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก  

• ไตรมาสที่ 1/2565 เท่ากับ 105.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
3.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากราคา
สินค้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มสงูขึน้ ในขณะที่ปริมาณการ
ขายลดลง 6.9% จากการปรับพอร์ทสนิค้า โดยมุง่เน้น
กลุม่สนิค้าที่มีอตัราก าไร 

• หากเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมารายได้จากการขาย
อาหารสัตว์บกลดลงเล็กน้อยที่ 0.7% จากการลด
สดัสว่นการขายสินค้าที่มีอตัราก าไรต ่าในขณะที่ราคา
ขายเฉลีย่อยูใ่นระดบัเดิม 

สัดส่วนยอดขายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1'2565 Q1'2564 YoY Q1'2565 Q1'2564 YoY

อาหารกุง้ 523.0           420.3           24.4% 19,015         15,004         26.7%

อาหารปลา 367.7           401.8           -8.5% 13,640         16,287         -16.2%

อาหารสตัวบ์ก 105.9           102.3           3.5% 6,928           7,442           -6.9%

รายไดจ้ากการขายอืน่ๆ 16.7             32.2             -48.2% -               -               

รวม 1,013.2        956.6           5.9% 39,583         38,733         2.2%

รายได ้(หน่วย : ลา้นบาท) ปรมิาณการขาย (หน่วย : ตนั)

หน่วย : ลา้นบาท Q1'2565 Q1'2564 YoY Q4'2564 QoQ

รายไดจ้ากการขาย 1,013.2 956.6 5.9% 1,095.0 -7.5%

ตน้ทุนขาย (942.3) (849.3) 11.0% (992.6) -5.1%

ก ำไรข ัน้ตน้ 70.9 107.3 -33.9% 102.4 -30.8%

รายไดอ้ืน่ๆ 16.4 13.9 17.8% 12.7 29.1%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (87.2) (75.8) 15.0% (84.1) 3.8%

ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิของลกูหนี้ (4.6) (8.1) -43.7% 9.6 -148.0%

ก าไรขาดทุนอืน่ๆ 0.9 0.9 3.2% 0.7 35.1%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (3.6) 38.2 -109.4% 41.3 -108.7%

ตน้ทุนทางการเงนิ (5.3) (1.1) 374.5% (1.3) 301.3%

ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได้ (8.9) 37.0 -124.0% 40.0 -122.2%

ภาษีเงนิได ้ (0.5) 17.1 -103.0% (4.2) -88.0%

ก ำไรส ำหรบังวด (9.4) 54.1 -117.3% 35.7 -126.3%

ก ำไรทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 1.3               54.4             -97.6% 39.4             -96.6%

ก ำไรตอ่หุน้ (บำท) 0.003           0.13             -98.0% 0.08             -96.6%

อัตราก าไรขัน้ตน้ 7.0% 11.2% 9.4%

อัตราก าไรสทุธิ 0.1% 5.6% 3.6%
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ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

• ไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทฯ มีต้นทนุขายเท่ากบั 942.3 
ล้านบาท เพิ่มขึน้  11.0% จากช่วงเดียวกันของ 
ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากราคาวตัถดุิบหลกัที่ปรับตวัเพิ่ม
สงูขึน้ตามราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก สง่ผลให้
ต้นทนุเฉลีย่ตอ่หนอ่ยเพิ่มขึน้ 8.6%  

• ต้นทนุขายลดลง 5.1% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
ซึง่เป็นผลจากปริมาณการผลติและขายที่ลดลง 

ภาพรวมก าไรขัน้ต้น ในไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 70.9 ล้านบาท 
ลดลง 33.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 107.3 
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากต้นทนุวตัถดุิบที่เพิ่มสงูขึน้ และ
การรับรู้ต้นทนุขายในต่างประเทศที่ยงัไม่ถึงจุดคุ้มทนุ สง่ผลให้
อัตราก าไรขัน้ ต้นลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
จาก 11.2% เหลือเพียง 7.0% ทัง้นี ้หากไม่รวมต้นทนุที่เกิดขึน้
ในบริษัทยอ่ย บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นอยูท่ี่ 8.4% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาสที่ 1/2565 
เท่ากับ 87.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 
และไตรมาสก่อนหน้า 15.0% และ 3.8% ตามล าดบั ซึ่งเป็นผล
มาจากการการรับรู้ค่าใ ช้จ่ายที่ เ กิดขึ น้ในบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านผลประโยชน์พนกังาน ค่า
เสื่อมราคา เป็นต้น ท าให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึน้  จาก 7.8% เป็น 8.5% เมื่อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผา่นมา 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ใน 
ไตรมาส 1/2565 อยูท่ี่ 1.3 ล้านบาท ลดลง จากช่วงเดียวกนัของ
ปีที่ผ่านมา และไตรมาสก่อน 97.6% และ 96.6% ซึ่งเป็นผลมา
จากอัตราก าไรขัน้ต้นที่ลดลงจากปัจจัยข้างต้น และการรับรู้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากบริษัทยอ่ยที่เร่ิมด าเนินการ 

ส่งผลให้ก าไรต่อหุ้ น ไตรมาส 1/2565 ลดลงจาก 0.08 บาท 
เหลอื 0.003 บาทตอ่หุ้น 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิของบริษัท 

ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมทัง้หมด 3,296.0 
ล้านบาท ลดลง 1.4% จากสิน้ปีที่ผ่านมา ซึ่งหลกัๆเป็นผลมา
จากการลดลงของสินค้าคงเหลือ จ านวน 52.6 ล้านบาท และ
การลดลงของที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ ซึง่ไมไ่ด้มีการลงทนุเพิ่มเติม 

หนีส้ินรวม ลดลงมาอยู่ที่  909.4 ล้านบาท ลดลง 3.3%  
โดยหลกัๆมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้า 73.5 ล้านบาท 
แต่ก็ถูกหักล้างด้วยเงินกู้ ยืมระยะยาวของ TUKL ที่มีการเบิก
ถอนเพิ่มเติมตามสญัญาเงินกู้จ านวน 34.5 ล้านบาท 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2,386.6 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา 0.7% จากการผลการด าเนินงานที่
ขาดทุนท าให้ก าไรส่วนที่ เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุลดลง 13.5 ล้านบาท 

การวิเคราะห์กระแสเงนิสดของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ กระแสเงินสดสุทธิจากการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากผลการด าเนินงานที่มีก าไร โดยมี 
EBITDA อยู่ที่ 33.9 ล้านบาท ซึ่งน าไปปรับปรุงรายการเงินสด
จ านวน 8.3 ล้านบาท และการเปลีย่นแปลงสนิทรัพย์ด าเนินงาน
ทัง้สิน้ -9.7 ล้านบาท รวมถึงจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 1.0 ล้าน
บาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานทัง้สิน้ 
31.5 ล้านบาท 
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เงินทุนสุทธิที่ใช้ไปในการลงทุน 31.3 ล้านบาทใช้ไปในการ
ลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ถาวรของบริษัท จ านวนทัง้สิน้ 39.1 
ล้านบาท และเงินสดรับจากการจ าหน่ายของเดิมทัง้สิน้ 5.8 
ล้านบาท  

เงินสดสทุธิได้มาจากการจดัหาเงินทุน จ านวน 33.3 ล้านบาท 
ซึ่งเพิ่มขึน้จากการเบิกถอนเงินกู้ ยืมตามสัญญาของ TUKL 
จ านวน 34.5 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมเพื่อหมุนเวียนในกิจการ
จ านวน 6.6 ล้านบาท นอกจากนีไ้ด้มีการช าระหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าและดอกเบีย้จ านวน 7.8 ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน/หนีสิ้นหมนุเวียน 
อตัราผลตอบแทนต่อเงินทนุ = ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 12 เดือน
ยอ้นหลงั / สินทรัพย์ด าเนินงานเฉลี่ย 
สินทรัพย์ด าเนินงาน = สินทรัพย์รวม – หนีสิ้นหมนุเวียนรวม (รวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น = ก าไรสทุธิที่เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นบริษัทฯ 12 เดือนยอ้นหลงั / 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯรวมเฉลี่ย 
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม = ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 12 
เดือนยอ้นหลงั / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนสทุธิ = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม - เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด / รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น = รวมส่วนของผูถื้อหุ้น / จ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ 31 มีนาคม 2565 อยูท่ี่  เทา่ 
ซึ่งเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2564 เล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ 3.1 เท่า เนื่องจาก
การลดลงของเจ้าหนีก้ารค้า 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรในไตรมาสที่ 1/2565 
ปรับลดลงจากปีที่ผา่นมา เนื่องจากอตัราก าไรของบริษัทฯลดลง 
จากราคาวตัถุดิบหลกัที่เพิ่มสงูขึน้และส่งผลกระทบต่อต้นทุน

ของบริษัทฯ โดยในไตรมาสที่  1/2565 บริษัทฯ มี  ROCE  
อยูท่ี่ 7.9%, ROE ที,่ 8.8% และ ROA ที่ 6.0% 

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

ในปี 2565 สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย คาดว่าความต้องการ
อาหารสตัว์ในปี จะลดลงจากปีก่อนหน้า จาก 20.22 ล้านตนั 
เหลือเพียง 19.08 ล้านตนั โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของ
ความต้องการ อาหารสกุรจากโรคระบาดในสกุร และอาหารไก่
ในขณะที่กลุ่มอาหารสตัว์น า้คาดว่าจะเติบโตขึน้ โดยแบ่งเป็น
อาหารกุ้ งเพิ่มขึน้ 0.04 ล้านตนั คิดเป็นอตัราการเติบโต 8.0% 
และอาหารปลา 0.02 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ 
3.8%  

ราคาวัตถุดิบหลัก 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : กรมการค้าภายใน 

ราคากากถัว่เหลอืง ณ สิน้เดือนมีนาคม 2565 อยูท่ี่ 20.28 บาท
ต่อกิโลกรัม ปรับตวัเพิ่มขึน้จากสิน้เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งอยูท่ี่ 
17.28 บาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ 17.4% ในขณะที่ราคา
เฉลี่ยของกากถัว่เหลืองในไตรมาสที่ 1/2565 เพิ่มขึน้จากราคา
เฉลี่ยในปี 2564 อยู่ที่ 7.7% โดยราคาถัว่เหลืองท าจุดสงูสดุใน
เดือนมีนาคม 2565 

 

 

 

อัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั Q1'2564 Q1'2565 ปี 2564

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (x) 3.1            1.3            2.9            

จ านวนวนัลกูหนกีารคา้ (วนั) 57             57             47             

จ านวนวนัสนิคา้คงคลงั (วนั) 45             48             43             

อัตราผลตอบแทนตอ่เงนิทุน (%) 7.9% 24.5% 7.5%

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 8.8% 28.0% 11.9%

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม (%) 6.0% 15.5% 7.5%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ทุนสทุธ ิ(x) -            0.3            -            

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท) 4.8            3.8            4.8            
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ท่ีมา : กรมการค้าภายใน 

ราคาปลาป่น ณ สิน้เดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ 38.13 บาทต่อ
กิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึน้จากสิน้เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ 
36.40 บาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ 4.8% ในขณะท่ีราคาเฉลีย่
ของปลาป่นในไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึน้จากราคาเฉลี่ยในปี 
2564 อยูท่ี่ 2.8% 
 
 
 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ราคาข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ณ สิน้เดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ 9.89 
บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึน้ สิน้เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่   
9.29 บาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ 6.5% ในขณะที่ราคา
เฉลีย่ของข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในไตรมาสที่ 1/2565 ปรับตวัเพิ่มขึน้
จากราคาเฉลีย่ในปี 2564 ที่ 15.3% 
 


