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คำวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรับผลประกอบกำรไตรมำสที่ 2 ปี 2565
บทสรุปผู้บริหำร
สำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 กลุ่มธุรกิจเอเชี่ยน มีรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรรวม 2,810 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้นรำว 12% เมื่อเทียบกับไตรมำส
เดียวกันปี ก่อนหน้ำ โดยกลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยงยังคงมีรำยได้เติบโตสู งถึง 44% จำกอุปสงค์ที่ยงั คงมีมำก ในขณะที่กลุ่มทูน่ำเติบโตรำว 23%
อย่ำงไรก็ตำม
กำรปรับปรุ งโครงสร้ำงกำรจัดกำรในกลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำที่ยงั อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรส่งผลกระทบทำให้กำรเติบโตของ
รำยได้ในกลุ่มธุรกิจนี้ลดลงรำว 39%
ผลกำรดำเนินงำนครึ่ งปี แรกของปี 2565 กลุ่มธุรกิจเอเชี่ยน มีรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรรวม 5,647 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นรำว 23% เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ ปริ มำณกำรขำยในกลุ่มอำหำรทะเลแช่เยือกแข็ง และกลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยง มีกำรขำยทั้งสิ้น 7,409 ตัน และ
19,669 ตัน ตำมลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งสองกลุ่มรำว 21% และ 22% ตำมลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ ในขณะที่ภำพรวม
กลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำยังคงได้รับผลกระทบจำกตลำดอำหำรปลำที่ยงั คงไม่เติบโต ประกอบกับมีกำรปรับปรุ งโครงสร้ำงกำรจัดกำรภำยใน
ทำให้ยอดขำยครึ่ งปี แรกลดลงรำว 35% โดยมียอดขำย 464 ล้ำนบำท
กำไรขั้นต้นไตรมำส 2 ปี 2565 อยูท่ ี่ 545 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นรำว 5% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปี ก่อนหน้ำ โดยมีปัจจัยสำคัญมำจำกกลุ่ม
อำหำรสัตว์เลี้ยง และกลุ่มทูน่ำ ในขณะที่อตั รำกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 19.4% ลดลงจำกไตรมำสเดียวกันปี ก่อนหน้ำซึ่งมีอตั รำกำไรขั้นต้น
เท่ำกับ 20.8% อันเนื่องจำกรำคำต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสู งขึ้น และปริ มำณกำรขำยของอำหำรสัตว์น้ ำที่ลดลง
ครึ่ งปี แรกของปี 2565 กลุ่มธุรกิจเอเชี่ยนมีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 1,022 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นรำว 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ อัน
เนื่องจำกกำรเติบโตของยอดขำยกลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยง และกลุ่มอำหำรทะเลแช่เยือกแข็ง
ไตรมำส 2 ปี 2565 กลุ่มธุรกิจเอเชี่ยนมีกำไรสุ ทธิ รวมเท่ำกับ 264 ล้ำนบำท ลดลงรำว 10% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปี ก่อนหน้ำ โดยมี
กำไรสุ ทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 0.31 บำทต่อหุน้ (ไตรมำส 2 ปี 2564 : 0.36 บำทต่อหุ้น)
ครึ่ งปี แรกของปี 2565 กำไรสุ ทธิเพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำรำว 1% โดยมีกำไรสุ ทธิ 513 ล้ำนบำท และมีกำไรสุ ทธิต่อหุ้นอยู่
ที่ 0.63 บำทต่อหุ้น (ครึ่ งปี แรกของปี 2564 : 0.62 บำท/หุน้ )
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พัฒนำกำรที่สำคัญ
สถำนกำรณ์ธุรกิจ
ปริ มำณขำยรวมสำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 เท่ำกับ 22,445 ตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปี ก่อนที่มีปริ มำณขำยรวม 26,833
ตัน สำเหตุหลักมำจำกกลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำที่มีปริ มำณขำยลดลงกว่ำ 43% ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรปรับสัดส่วนฐำนลูกค้ำ (customer portfolio),
กำรปรับโครงสร้ำงกำรจัดกำรในกลุ่มธุรกิจ และ ปริ มำณกำรเลี้ยงปลำและกุง้ ยังไม่เพิ่มขึ้น แม้ปริ มำณขำยของกลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยงเพิ่ม
ขึ้นมำชดเชยได้บำงส่วน
รำยได้จำกกำรขำยรวม สำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 (รวมรำยกำรขำยระหว่ำงกัน) เท่ำกับ 2,911 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับไตรมำส
เดียวกันปี ก่อน กำรเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจำกยอดขำยกลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยงและปลำป่ น ซึ่งเพิ่มสู งขึ้นถึง 44% จำก 1,122 ล้ำนบำทในไตร
มำสเดียวกันปี ก่อน เติบโตขึ้นเป็ น 1,614 ล้ำนบำท รวมถึงยอดขำยของกลุ่มทูน่ำที่เพิ่มสู งขึ้น 23% จำก 172 ล้ำนบำทในไตรมำสเดียวกันปี
ก่อน เติบโตขึ้นเป็ น 212 ล้ำนบำท ในขณะที่กลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำที่มียอดขำยลง 39% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปี ก่อนโดยมียอดขำย
ลดลงมำอยูท่ ี่ 246 ล้ำนบำท กลุ่มอำหำรแช่เยือกแข็งลดลงเล็กน้อยรำว 5% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ

หมายเหตุ : รายได้ และยอดขายในตารางข้ างต้ นเป็ นยอดรวมรายการระหว่ างกัน
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ภำพรวมครึ่ งปี แรกของปี 2565 ปริ มำณขำยรวมเท่ำกับ 43,960 ตัน ลดลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำที่มีปริ มำณกำรขำย
รวม เท่ำกับ 49,513 ตัน กำรลดลงของปริ มำณขำยส่วนใหญ่เกิดจำกกลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำที่มีปริ มำณกำรขำยลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ เป็ นผลมำ
จำกกำรปรับสัดส่วนฐำนลูกค้ำ (customer portfolio) ของลูกค้ำทั้งกลุ่มลูกค้ำอำหำรกุง้ และลูกค้ำอำหำรปลำ รวมถึงกำรที่ปริ มำณกำรเลี้ยง
กุง้ และปลำไม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มทูน่ำมีปริ มำณขำยลดลงรำว 13% ด้วยแรงกดดันของต้นทุนค่ำขนส่งที่อยูใ่ นระดับสู ง ปริ มำณขำยใน
กลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยงและปลำป่ นเพิ่มขึ้นมำชดเชยได้บำงส่วน โดยที่มีปริ มำณกำรขำยในครึ่ งปี แรกสู งถึง 19,669 ตัน เพิ่มขึ้น 22% จำก
ช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนที่มีปริ มำณขำย 16,103 ตัน นอกจำกนี้กลุ่มอำหำรแช่เยือกแข็งยังคงมีกำรเติบโตของปริ มำณขำย โดยมีปริ มำณขำย
7,409 ตัน หรื อเติบโตเพิม่ ขึ้น 21% จำกช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำที่มีปริ มำณขำยเท่ำกับ 6,101 ตัน จำกควำมต้องกำรในผลิตภัณฑ์
มูลค่ำเพิ่ม (Value Added Products : VAP) และผลิตภัณฑ์ปลำหมึกแช่เยือกแข็ง
รำยได้จำกกำรขำยรวมสำหรับครึ่ งปี แรก ปี 2565 (รวมรำยกำรขำยระหว่ำงกัน) เติบโตขึ้น 24% จำกช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ จำก 4,732
ล้ำนบำท เป็ น 5,873 ล้ำนบำท มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของยอดขำยกลุม่ อำหำรสัตว์เลี้ยงและปลำป่ น ที่เพิ่มขึ้นถึง 52% รวมทั้งกลุ่มอำหำรแช่
เยือกแข็งที่มียอดขำยเพิ่มขึ้น 20% แต่กลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำที่มียอดขำยลดลง 35% ชดเชยกำรเติบโตของยอดขำยรวมไปบำงส่วน

หมายเหตุ : รายได้ และยอดขายในตารางข้ างต้ นเป็ นยอดรวมรายการระหว่ างกัน

ธุรกิจอำหำรสัตว์เลี้ยงและปลำป่ น
ในครึ่ งปี แรก ปี 2565 ประเทศไทยมีกำรส่งออกอำหำรสัตว์เลี้ยงเพิม่ ขึ้น 20% โดยมีปริ มำณกำรส่งออก 422,421 ตัน เพิม่ ขึ้นจำกช่วงเวลำ
เดียวกันปี ก่อนที่มีปริ มำณกำรส่งออก 353,086 ตัน ทั้งนี้ในครึ่ งปี แรก ปี 2565 มีมูลค่ำกำรส่งออกรำว 1.3 พันล้ำนเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรำว
29% ในส่วนของอำหำรสัตว์เลี้ยงแบบเปี ยกมีปริ มำณกำรส่งออก 173,501 ตัน ด้วยมูลค่ำกำรส่งออก 26,008 ล้ำนบำท (ที่มำ : สมำคมค้ำ
อำหำรสัตว์เลี้ยงไทย)
กลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยงมีกำรเติบโตอย่ำงโดดเด่นที่สุดในกลุ่มบริ ษทั เอเชี่ยน โดยฉพำะอำหำรสัตว์เลี้ยงแบบเปี ยกเติบโตดีตำมเทรนด์อำหำร
สัตว์เลี้ยงแบบพรี เมี่ยมในอุตสำหกรรม ในไตรมำส 2 ปี 2565 ปริ มำณกำรขำยเพิ่มขึ้น 12% โดยมีปริ มำณขำย 10,010 ตัน เพิ่มจำก 8,906
ตันในไตรมำสเดียวกันปี ก่อนหน้ำ ผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋ องเติบโตเป็ นสัดส่วนหลักของปริ มำณกำรขำยทั้งหมด และมี
สัดส่วนกำรขำยเพิ่มขึ้นจำก 30% ในไตรมำสเดียวกันปี ก่อนหน้ำเป็ น 44% ในไตรมำสนี้ ในขณะที่ไลน์กำรผลิตอำหำรสัตว์เลี้ยงแบบถุง
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เพำซ์ไลน์ใหม่ได้เริ่ มมีกำรเดินสำยกำรผลิตแล้ว และจะมีกำรขยำยกำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นอีกในช่วงไตรมำสที่ 4 เพื่อรองรับปริ มำณกำรสั่ง
ผลิตในปี 2566
“monchou” ซึ่งเป็ นแบรนด์อำหำรสัตว์เลี้ยงระดับพรี เมี่ยมของบริ ษทั ฯ มียอดขำยเติบโตในทิศทำงเดียวกันกับกำรเติบโตของตลำด ปัจจัย
ในกำรเติบโตมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงไลฟ์ สไตล์ของคนในประเทศ ที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนเป็ นสมำชิกในครอบครัวมำกขึ้น และให้
ควำมสำคัญในกำรเลือกอำหำรสัตว์เลี้ยง ตลอดจนใส่ใจในพฤติกรรมกำรบริ โภคของสัตว์เลี้ยงเป็ นพิเศษ ซึ่งเจ้ำของสัตว์เลี้ยงในกลุ่มนี้
พร้อมที่จะซื้ออำหำรคุณภำพสู งให้แก่สัตว์เลี้ยง
ทั้งนี้เทรนด์กำรเติบโตของตลำดอำหำรสัตว์เลี้ยงยังคงมีกำรเติบโตในลักษณะอำหำร
ประเภทเพื่อสุ ขภำพ, อำหำรสัตว์เลี้ยงสู ตรพิเศษต่ำงๆ และอำหำรสัตว์เลี้ยงพรี เมี่ยมรู ปแบบอื่นๆโดยยอดขำยของ “monchou” เติบโตขึ้น
มำกกว่ำร้อยละสิ บ จำกกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย และได้มีกำรเปิ ดตัวพรี เซ็นเตอร์คู่แรกของแบรนด์ในเดือนพฤษภำคม เพื่อสร้ำง
กำรรู ้จกั และจดจำแบรนด์
นอกจำกนี้เพือ่ เสริ มควำมแข็งแกร่ งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยง บริ ษทั ได้มีกำรปรับปรุ งสู ตรอำหำร และบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้ำ
อำหำรสัตว์เลี้ยงแบรนด์ “Hajiko” ซึ่งเป็ นแบรนด์อำหำรสุ นขั สำหรับตลำดสิ นค้ำรำคำย่อมเยำว์ (Mass Market) โดยเริ่ มวำงจำหน่ำยใน
เดือนพฤษภำคมที่ผำ่ นมำ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้มีกำรปรับกลยุทธิ์เพื่อขยำยส่วนแบ่งกำรตลำดในกลุ่มลูกค้ำระดับกลำง โดยที่ผำ่ นมำยอดขำย
ยังคงอยูใ่ นระดับดี และในเดือนกรกฏำคมที่ผำ่ นมำได้มีกำรเปิ ดตัวพรี เซ็นเตอร์ใหม่ของแบรนด์ Hajiko รวมทั้งได้มีกำรลงสื่ อโฆษณำทำง
โทรทัศน์ในช่วงกลำงเดือนกรกฏำคมที่ผำ่ นมำเพื่อสร้ำงกำรจดจำแบรนด์
ธุรกิจทูน่ำ
ด้ำนกำรส่งออกทูน่ำของไทยในช่วงครึ่ งปี แรก ปี 2565 มีมูลค่ำรำว 1.1 พันล้ำนเหรี ยญสหรัฐ เติบโต 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี
ก่อน โดยประเทศไทยมีสัดส่วนกำรส่งออกไปยังตลำดสหรัฐอเมริ กำเติบโตคงที่รำว 16% ในขณะที่กำรส่งออกไปยังตลำดแอฟริ กำมีกำร
เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด โดยเติบโตกว่ำ 51% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อน ส่งผลให้สัดส่วนกำรส่งออกไปยังตลำดแอฟริ กำคิด
เป็ น 20% ของมูลค่ำกำรส่งออกทั้งหมด ตลำดตะวันออกกลำงที่มีกำรเติบโตขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อน (ที่มำ : สมำคม
อุตสำหกรรมทูน่ำไทย) จำกภำพรวมกำรเติบโตของกำรส่งออกทูน่ำในครึ่ งปี แรกส่งผลให้ยอดขำยของกลุ่มทูน่ำของกลุ่มบริ ษทั อยูท่ ี่ 470
ล้ำนบำท หรื อเติบโตรำว 8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อน ทั้งนี้ตลำดหลักของบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ นตะวันออกกลำงโดยกำรเติบโต
ส่วนใหญ่มำจำกทูน่ำกระป๋ อง คิดเป็ นสัดส่วนกำรขำย 83% ของยอดขำยทูน่ำทั้งหมด
ธุรกิจอำหำรสัตว์น้ ำ
ปริ มำณขำยอำหำรสัตว์น้ ำในครึ่ งปี แรก ปี 2565 ลดลงรำว 42% โดยที่ปริ มำณขำยอำหำรปลำลดลงกว่ำ 61% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ปี ก่อนหน้ำ รวมถึงปริ มำณขำยของอำหำรกุง้ ลดลงรำว 33% สำเหตุหลักมำจำกกำรปรับสัดส่วนฐำนลูกค้ำของบริ ษทั และกำรที่ปริ มำณ
กำรเลี้ยงภำยในประเทศไม่มีกำรเติบโต
กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรปรับปรุ งคุณภำพของผลิตภัณฑ์, โครงสร้ำงกำรจัดกำร และนโยบำยต่ำงๆ ของกลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำ เพื่อฟื้ นอุปสงค์ใน
กลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำของบริ ษทั และเลี่ยงกำรเรี ยกเก็บเงินไม่ได้จำกลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งคำดว่ำสถำนกำรณ์โดยรวมจะเริ่ มคงที่ในช่วงครึ่ งปี หลัง
ของปี นี้
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ธุรกิจอำหำรแช่เยือกแข็ง
ในครึ่ งปี แรก ปี 2565 ปริ มำณขำยอำหำรทะเลแช่เยือกแข็งเติบโตรำว 20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ โดยมีปริ มำณขำย
เติบโตจำก 6,101 ตัน เป็ น 7,409 ตัน กำรเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยหมึกแช่เยือกแข็ง ที่มีปริ มำณขำยเพิ่มขึ้นถึง 32% ตลำดใหญ่เป็ น
ตลำดยุโรปและขำยให้แก่ลูกค้ำในกลุ่ม โรงแรม, ร้ำนอำหำร และจัดเลี้ยง (Hotel, Restaurant and Catering : HORECA) แม้ปริ มำณขำยใน
ครึ่ งปี แรกปี นี้จะมำกกว่ำช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อน เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่เริ่ มคลี่คลำย อย่ำงไรก็ดีในช่วงครึ่ งปี หลังคำดว่ำปริ มำณ
ขำยอำจมีแนวโน้มลดลงอันเนื่องจำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของยุโรป
ผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิม่ (Value Added Product : VAP) มีปริ มำณขำยเพิม่ ขึ้นรำว 21% ในช่วงครึ่ งปี แรกปี 2565 โดยเฉพำะอุปสงค์จำกตลำด
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึ่งในช่วงครึ่ งปี หลังคำดว่ำมีแนวโน้มชะลอตัวลง
ผลิตภัณฑ์ปลำทรำยแช่เยือกแข็งมีปริ มำณขำยสู งขึ้นรำว 13% ในช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ อันเนื่องจำกตลำดประเทศญี่ปุ่นเริ่ มมีควำม
ต้องกำรเพิ่มสู งขึ้นบ้ำง และคำดว่ำในช่วงครึ่ งปี หลังของปี นี้จะยังคงมีกำรเพิ่มขึ้นในรู ปแบบเดียวกันกับครึ่ งปี แรก ปี 2565

กำรวิเครำะห์ ทำงกำรเงิน
กำรวิเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
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รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
กลุ่มเอเชี่ ยนมี รำยได้จำกกำรขำยและบริ หำรสำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 เท่ำกับ 2,810 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 12.4% เมื่ อเที ยบกับไตรมำส
เดียวกันปี ก่อนหน้ำ กลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยง และกลุ่มอำหำรแช่เยือกแข็งยังคงมีกำรขำยเติบโต ในขณะที่กลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำมียอดขำยลดลง
จำกปริ มำณขำยที่ลดลงจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรจัดกำรและรำคำขำยเฉลี่ยของอำหำรปลำลดลง
กำไรขั้นต้น
กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 เท่ำกับ 545 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันปี ก่อนหน้ำ ประมำณ 23 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึ้น
4.7% ในขณะที่อตั รำกำรทำกำไรขั้นต้นอยูท่ ี่ 19.4% ลดลงรำว 1.4% เมื่อเทียบกับอัตรำกำรทำกำไรขั้นต้นของไตรมำสเดียวกันปี ก่อนหน้ำ
เป็ นผลมำจำกรำคำวัตถุดิบที่เพิ่มสู งขึ้น และกำไรขั้นต้นของกลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำที่ยงั ทำได้ไม่ดี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนในไตรมำส 2 ปี 2565 เท่ำกับ 165 ล้ำนบำท ลดลง 10.2% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปี ก่อน ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินงำนส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยอยูท่ ี่ 83 ล้ำนบำท ลดลง 4 ล้ำนบำท เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยของ
กลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำลดลง
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรไม่รวมขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนอยู่ที่ 82 ล้ำนบำท ลดลง 14 ล้ำนบำท เนื่ องจำกมีกำรกลับ
รำยกำรล้ำงค่ำเผื่อหนี้สูญในกลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำประมำณ 18.4 ล้ำนบำท
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ไตรมำส 2 ปี 2565 มีตน้ ทุนทำงกำรเงินอยู่ที่ 18 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นประมำณ 1.8 ล้ำนบำท มำจำกกำรใช้วงเงินกูย้ ื มระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (รำยได้)
อัตรำภำษีที่แท้จริ งสำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 อยู่ที่ 15.5% สู งขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปี ก่อนหน้ำ 3.2% เนื่องจำกสิ ทธิ ประโยชน์
ทำงภำษีจำกบัตรส่งเสริ มกำรลงทุนบำงส่วนหมดลง
กำไรสุ ทธิและกำไรต่อหุ้น
กำไรสุ ทธิสำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 อยูท่ ี่ 264 ล้ำนบำท ลดลง 29 ล้ำนบำท หรื อ 9.8% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปี ก่อนหน้ำซึ่งมีกำไร
สุ ทธิอยูท่ ี่ 293 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 เท่ำกับ 0.31 บำทต่อหุ้น (ไตรมำส 2 ปี 2564 : 0.36 บำทต่อหุ้น)
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รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
ยอดขำยกลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งยอดขำยกลุ่มอำหำรแช่เยือกแข็งยังคงมีกำรเติบโต ทำให้ครึ่ งปี แรก ปี 2565
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรเพิ่มขึ้น 22.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ แม้ว่ำยอดขำยกลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำยังคงได้รับ
ผลกระทบจำกกำรปรับฐำนลูกค้ำ และปัญหำคุณภำพอำหำรปลำ
กำไรขั้นต้น
กำไรขั้นต้นสำหรับครึ่ งปี แรก ปี 2565 เท่ำกับ 1,022 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ 146 ล้ำนบำท หรื อ 16.7% แต่ผล
จำกรำคำวัตถุดิบที่สูงขึ้น และปริ มำณขำยที่ลดลงในกลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำทำให้อตั รำกำไรขั้นต้นลดลงจำก 19.1% เป็ น 18.1% ในครึ่ งปี แรก
ปี นี้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนครึ่ งปี แรก 2565 รำว 365 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ ประกอบไปด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย เท่ำกับ 168 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 13 ล้ำนบำท ส่ วนใหญ่เป็ นค่ำใช้จ่ำยกำรตลำดของแบรนด์
สิ นค้ำของบริ ษทั ฯ และค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำรกระจำยสิ นค้ำ
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เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือ จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทร : (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร : (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรไม่รวมขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เท่ำกับ 196 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 15 ล้ำนบำท จำกช่วงเวลำเดียวกันปี
ก่อนหน้ำ โดยหลักเพิ่มขึ้นจำกค่ำเผื่อสิ นค้ำล้ำสมัย และค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่เพิ่มสู งขึ้น แต่บำงส่วนได้รับกำรชดเชยจำกกำรกลับ
รำยกำรค่ำเผื่อหนี้สูญของกลุ่มอำหำรสัตว์น้ ำ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงินครึ่ งปี แรก ปี 2565 สู งขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ 2 ล้ำนบำท จำกกำรใช้วงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นเพื่อสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (รำยได้)
อัตรำภำษีที่แท้จริ งสำหรับครึ่ งปี แรก ปี 2565 เท่ำกับ 16.7% สู งขึ้นจำกช่ วงเวลำเดียวกันปี ก่ อนหน้ำ 7.8% สำเหตุหลักเนื่ องจำกสิ ทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีจำกบัตรส่งเสริ มกำรลงทุนที่หมดลง
กำไรสุ ทธิและกำไรต่อหุ้น
กำไรสุ ทธิครึ่ งปี แรก ปี 2565 อยูท่ ี่ 513 ล้ำนบำท ลดลง 5 ล้ำนบำท หรื อ 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำซึ่งมีกำไรสุ ทธิ อยู่
ที่ 508 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำไรต่อหุ้นครึ่ งปี แรก ปี 2565 เท่ำกับ 0.63 บำทต่อหุ้น (ครึ่ งปี แรกปี 2564 : 0.62 บำทต่อหุ้น)

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 กลุ่มเอเชี่ยนมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 980 ล้ำนบำท หรื อ 13% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ โดยสิ นทรัพย์รวม 7,355 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นเป็ น 8,335 ล้ำนบำท เนื่องจำก
1. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น มีมูลค่ำ 1,468 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 302 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเพิ่มขึ้นตำมกำรขำยกลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยง
ที่เพิ่มขึ้น
2. สิ นค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 371 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็ น 3,062 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรสต๊อกวัตถุดิบเพิ่มขึ้น และสิ นค้ำสำเร็ จรู ปที่มีมำก
ขึ้นในกลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยง
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3. ที่ดิน อำหำร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 อยูท่ ี่ 3,212 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 217 ล้ำนบำท หรื อรำว 7.3% จำก ณ วันที่ 30
ธันวำคม 2564 เกิดจำกกำรลงทุนในไลน์กำรบรรจุอำหำรสัตว์เลี้ยงแบบเพำซ์ และไลน์กำรผลิตอำหำรสัตว์เลี้ยงแบบแห้ง
หนี้สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 กลุ่มเอเชี่ยนมีหนี้สินรำว 4,103 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 793 ล้ำนบำทหรื อ 23.9 ล้ำนบำท จำกสิ้ นปี 2564 ที่มีหนี้สิน
3,311 ล้ำนบำท เกิดจำกสำเหตุดงั นี้
1.
2.
3.
4.

มีกำรใช้วงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นจำนวน 766 ล้ำนบำทเพื่อเป็ นวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจ
เจ้ำหนี้กำรค้ำเพิม่ ขึ้น 138 ล้ำนบำท
มีภำษีนิติบุคคลค้ำงจ่ำยเพิ่มขึ้นรำว 85 ล้ำนบำท
บริ ษทั มีกำรชำระเงินกูร้ ะยำวบำงส่วน ประมำณ 235 ล้ำนบำท

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 กลุ่มเอเชี่ยนมีส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม 4,231 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 187 ล้ำนบำท จำก 4,044 ล้ำนบำท ณ สิ้ นปี 2564
โดยกำรเพิม่ ขึ้นเกิดจำกกำไรจำกกำรดำเนนงำน ที่ได้มีกำรหักกำรจ่ำยเงินปันผลที่มีกำรจ่ำยออก 325 ล้ำนบำท

กระแสเงินสด

หน้า 9 / 11

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือ จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทร : (034) 822204-7, (034) 822700-6 โทรสาร : (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706

กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ครึ่ งปี แรก ปี 2565 มี กระแสเงินสดคงเหลือจำกกิ จกรรมกำร
ดำเนิ นงำนรำว 113 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 290 ล้ำนบำท เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลำเดียวกันปี ก่อนหน้ำ ที่มีกำรใช้ไปของกระแสเงิน
สดรำว 177 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดเกิ ดจำก
กำรลดลงของสิ นทรั พย์จำกกำรดำเนิ นงำนที่ลดลง 222 ล้ำน
บำท จำกกำรเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้กำรค้ำ และสิ นค้ำคงเหลือ
ณ วันที่ 30 มิถุนำย 2565 จำนวนวันลูกหนี้กำรค้ำ และจำนวน
วันสิ นค้ำคงเหลืออยูท่ ี่ 49 วัน และ 131 วันตำมลำดับ
เปรี ยบเทียบกับ 48 วัน และ 123 วันตำมลำดับ ในปี ก่อนหน้ำ

กิจกรรมกำรลงทุน
มีกำรใช้เงินในกิจกรรมกำรลงทุนรำว 296 ล้ำนบำท สู งกว่ำปี ก่อนหน้ำ 93 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นกำรใช้ในกำรลงทุนขยำยกำลังกำรผลิต
ของกลุ่มอำหำรสัตว์เลี้ยง และลงทุนไลน์กำรผลิตอำหำรสัตว์เลี้ยงแบบแห้ง และลงทุนในกำรปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำน
กิจกรรมกำรจัดหำเงิน
เนื่องจำกมีกำรกูย้ ืมเงินจำกธนำคำรที่ลดลง ทำให้มีกระแสเงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 198 ล้ำนบำท ลดลง 61 ล้ำนบำทจำก
ปี ก่อนหน้ำ
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คำดกำรณ์ภำพรวมปี 2565
จำกไตรมำส 2 ปี 2565 ที่ผ่ำนมำเศรษฐกิจไทยมีกำรฟื้ นตัวจำกสถำนกำรณ์ของโรคโควิด-19 โดยภำคเอกชนมีกำรใช้จ่ำยเพิ่มมำกขึ้น แต่
ควำมมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภคยังคงอ่อนจำกควำมกังวลของกำรเพิ่มขึ้นของค่ำครองชีพและอัตรำเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงรัสเซี ยกับยูเครน รวมไปถึงอัตรำเงินเฟ้อที่เพิ่มสู งขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปี ก่อนจำกกำรปรับรำคำน้ ำมัน ภำคกำร
ส่ งออกขยำยตัวตำมอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจำกคู่คำ้ นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวฟื้ นตัวดีข้ ึนจำกมำตรกำรผ่อนคลำยข้อจำกัดกำร
เดินทำง ในขณะที่ภำคกำรผลิตยังคงชะลอตัวจำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบ อย่ำงไรก็ตำมคำดกำรณ์ว่ำในครึ่ งหลังของปี 2565 ยังคงมีควำม
กังวลของกำรอ่อนตัวของเศรษฐกิจ จำกกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของประเทศสหรัฐอเมริ กำ รวมไปถึงค่ำเงินบำทที่ยงั คงอ่อนค่ำ เป็ น
สำเหตุให้อตั รำดอกเบี้ยอำจปรับสู งขึ้น อัตรำเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบจำกกรณี ควำมขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครน ที่คำดว่ำจะส่งผล
ลบตลอดครึ่ งปี หลังนี้
จำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของอำหำรสัตว์เลี้ยงแบบเปี ยกและควำมต้องกำรอำหำรทะเลแช่เยือกแข็งที่เพิ่มขึ้นในยุโรป กลุ่มเอเชี่ยนยังคง
คำดว่ำจะสำมำรถบรรลุยอดขำยให้เติบโตได้ตำมเป้ำหมำยของปี 2565 ที่ต้งั ไว้ ในขณะที่อตั รำกำไรขั้นต้นคำดว่ำอำจลดลงต่ำกว่ำปี 2564
ทิศทำงประมำณกำรปี 2565
• ประมำณกำรยอดขำยยังคงรักษำกำรเติบโตที่ 19% จำกปี ทีผำ่ นมำ
• อัตรำกำไรขั้นคำดว่ำจะอยูท่ ี่รำว 17-18% (ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง)
• แผนกำรลงทุนยังคงที่ 660 ล้ำนบำท (ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง)
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