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“TUF” โชว์ผลงาน 6 เดือนแรก ทาํกาํไรสุทธิ 2,469 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21%   

สวนกระแสเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกา ยังเดินหน้าสร้างการเตบิโตต่อเน่ือง 

  

ทียเูอฟ แจงภาพรวมผลการดําเนินชว่ง 6 เดือนแรก ปี 2555  มีการเติบโตทัง้ยอดขายและกําไร ธุรกิจของเอ็ม

ดบับลิว แบรนด์ส ในยโุรปยงัเตบิโตและรักษามาร์จิน้ได้ตอ่เน่ือง ยืนยนัวิกฤตเศรษฐกิจท่ีลกุลามในยโุรปไมมี่ผลกระทบตอ่

การดําเนินธุรกิจของบริษัท เดนิหน้าทํากําไรท่ี 2,469 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21% สว่นยอดขายเตบิโตทัง้รูปเงินเหรียญสหรัฐและ

เงินบาท 7% และ 10% ตามลําดบั พร้อมสร้างการเติบโตเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558  

นายธีรพงศ์ จนัศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) หรือทียเูอฟ ผู้ นํา

และเช่ียวชาญด้านอาหารทะเลด้วยนวตักรรมและคณุภาพท่ีมีแบรนด์ชัน้นําระดบัโลก เผยถึง ภาพรวมผลการดําเนินงานชว่ง 

6 เดือนแรก ประจําปี 2555 วา่ บริษัทมีกําไรสทุธิทัง้หมดเทา่กบั 2,469 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21% เม่ือเทียบกบัชว่ง 6 เดือนแรก

ของปี 2554 ท่ีมีกําไรสทุธิเทา่กบั 2,044 ล้านบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุ้นเทา่กบั 2.15 บาท ขณะท่ียอดขายก็มีการเตบิโตขึน้

เชน่เดียวกนัโดยในรูปของเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึน้ 7% จากยอดขาย 1,564 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2554 เป็นยอดขาย 1,674 

ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 สว่นในรูปของเงินบาทนัน้ มียอดขายเทา่กบั 52,062 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10% เม่ือเทียบกบั

ชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมียอดขายเท่ากบั 47,565 ล้านบาท  

สว่นผลการดําเนินงานไตรมาส 2 นัน้ บริษัทยงัคงทํากําไรสทุธิได้ดีตอ่เน่ือง โดยบริษัทสามารถทํากําไรสทุธิได้ถึง 

1,402 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ของปีก่อนท่ีมีกําไรสทุธิเทา่กบั 1,284 ล้านบาท แตเ่น่ืองจากไตรมาสนีมี้

เหตกุารณ์พิเศษทางบญัชีเกิดขึน้ จากการกู้ ยืมเงินเพ่ือการเข้าซือ้กิจการของเอ็มดบับลิว แบรนด์ส เม่ือ 18 เดือนท่ีแล้ว ซึง่ถกู

บนัทกึไว้ประมาณ 400 ล้านบาทตามอายเุงินกู้  แตเ่ม่ือบริษัทได้นําเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุในชว่งเดือน พ.ค. ท่ีผา่นมาจํานวน 

9,563 ล้านบาทมาชําระเงินกู้  ซึง่ตามมาตรฐานบญัชีต้องรับรู้คา่ใช้จา่ยสว่นท่ีเหลือของเงินกู้ทนัที จงึต้องตดัจําหนา่ย

คา่ใช้จา่ยส่วนนีใ้นครัง้เดียวจากกําไรสทุธิ ทําให้กําไรสทุธิเหลือ 1,002 ล้านบาท ซึง่หากไมมี่หกัคา่ใช้จ่ายนี ้ ต้องถือวา่กําไร

สทุธิ 1,402 ล้านบาทของไตรมาส 2 ปีนีเ้ป็นปีท่ีดีท่ีสดุ เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ของปีท่ีผา่นๆ มานบัตัง้แตดํ่าเนินธุรกิจมา 

ขณะท่ียอดขายรูปเงินเหรียญสหรัฐในไตรมาส 2 เทา่กบั 852 ล้านเหรียญสหรัฐ เตบิโต 4% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ของปี

ก่อนท่ีมียอดขายเท่ากบั  821 ล้านเหรียญสหรัฐ และมียอดขายในรูปของเงินบาทเทา่กบั 26,758 ล้านบาท เตบิโตขึน้ 8%  



 

 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ของปีก่อนท่ีมียอดขายเทา่กบั 24,860 ล้านบาท สว่นอตัราแลกเปล่ียนในชว่งไตรมาสนี ้โดยเฉพาะใน

เดือนพ.ค. มีความผนัผวนมาก  แตไ่มมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั บริษัทสามารถบริหารจดัการได้ โดยจะเห็นจาก

ความสามารถในการรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นในไตรมาสนีย้งัอยูท่ี่ระดบั 16.9%  ขณะเดียวกนัอตัรากําไรจากการดําเนินงานก็

ยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีท่ี 8% จงึทําให้ไมน่า่เป็นกงัวลสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องกบั 

Operation ยงัดีอยู่   

สดัสว่นรายได้ของบริษัทซึง่แบง่ตามผลิตภณัฑ์หลกั 6 กลุม่ธุรกิจใน 6 เดือนแรกนี ้ กลุม่ธุรกิจปลาทนูา่ มีสดัสว่น 

50% กลุม่ธุรกิจกุ้งและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบักุ้ ง 22% กลุม่ธุรกิจปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล 6% กลุม่ธุรกิจปลาแซลมอน 

5% กลุม่ธุรกิจอาหารแมว 7% และกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์มลูคา่เพิ่มและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 10% ขณะท่ีสดัสว่นรายได้ของบริษัท

โดยแบง่ตามตลาดมีดงันี ้สหรัฐอเมริกา มีสดัสว่น 35% สหภาพยโุรป 32%  ขายในประเทศ 10% ญ่ีปุ่ น 9% อฟัริกา 4% โอ

เชียเนีย 3%  ตะวนัออกกลาง 3% เอเชีย 2% แคนาดา 1% และอเมริกาใต้ 1%  

จากภาพรวมผลการดําเนินงานคร่ึงปีแรกทัง้หมด นายธีรพงศ์กลา่วว่า บริษัทยงัมีอตัราการเติบโตตอ่เน่ือง แม้วา่

ปัจจยัจากราคาวตัถดุิบปลาทนูา่ท่ีสงูขึน้ อีกทัง้ความผนัผวนของคา่เงินบาทท่ียงัมีอยู่ และความไมแ่นน่อนของเศรษฐกิจทัง้

ในยโุรปและอเมริกา แตด้่วยโครงสร้างทางธุรกิจท่ีมีความแข็งแกร่ง ทําให้บริษัทสามารถทําผลงานได้ดี สําหรับแนวโน้มใน

คร่ึงปีหลงัมองว่า ขณะนีส้ถานการณ์ยงัคงปกต ิ การดําเนินธุรกิจทกุอยา่งเป็นไปตามแผน ในฝ่ังยโุรปบริษัท เอ็มดบับลิว    

แบรนด์ส ยอดขายมีการเติบโตและรักษามาร์จิน้ได้อยา่งตอ่เน่ือง สว่นความกงัวลจากวิกฤตเศรษฐกิจในยโุรปนัน้ ไมไ่ด้สง่ผล

กระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากธุรกิจของ TUF เป็นธุรกิจอาหาร และเป็นท่ีนิยมในการบริโภคทัว่ไป แต่

ในทางกลบักนั วิกฤตท่ีเกิดขึน้จะเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับการขยายการลงทนุเพิ่มในฝ่ังยโุรป สว่นในฝ่ังอเมริกา ตลาดมีการ

แขง่ขนัคอ่นข้างสงู แตบ่ริษัท ไทร-ยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัส์ ยงัทําผลงานได้ดีและทํามาร์จิน้ได้ดีเชน่กนั ขณะท่ีบริษัท ยเูอส

เพ็ท นทูรีชัน่ ซึง่ดําเนินธุรกิจอาหารแมวในอเมริกา แม้วา่จะเป็นธุรกิจท่ีเพิ่งเร่ิมต้น แตแ่นวโน้มจะเป็นธุรกิจท่ีมีการเตบิโตดี  

นอกจากธุรกิจในตา่งประเทศแล้ว ปีนีบ้ริษัทมีแผนการทําตลาดเชิงรุกสําหรับตลาดในประเทศ ซึง่ลา่สดุได้ทําการรี

แบรนด์ สําหรับแบรนด์ซีเล็ค และแบรนด์ฟิชโช เป็นการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ใหมท่ัง้หมด ตัง้แตก่ารเปล่ียนโลโก้ใหม ่

เปล่ียนแพ็คเกจจิง้ใหม ่ รวมถึงการปรับเปล่ียน Positioning ใหม ่ โดยจากนีไ้ปจะมีการทําการส่ือสารทางการตลาดอยา่ง

เข้มข้น เพ่ือสร้างการรับรู้ใหมใ่นกลุม่ผู้บริโภค นอกจากนีบ้ริษัทจะนําทัง้ 2 แบรนด์นีเ้ข้าไปบกุตลาดอาหารกระป๋องและตลาด

อาหารวา่งในตลาดอาเซียน เน่ืองจากวฒันธรรมการบริโภคอาหารคล้ายคลงึกบัประเทศไทย และบริษัทจะใช้โอกาสการเปิด 



 

 

เสรีอาเซียนท่ีกําลงัจะเกิดขึน้สําหรับการขยายตลาดในภมูิภาคนีใ้ห้มากขึน้ ซึง่ปัจจบุนัได้มีการเข้าศกึษาตลาดในประเทศ

พมา่ เวียดนาม ลาว และกมัพชูาแล้ว 

พร้อมกนันีน้ายธีรพงศ์ ยงักลา่วตอ่วา่ การมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจยงัมีอยู่อีกในหลายภมูิภาค ซึง่บริษัทยงั

มองหาตลาดใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง อาท ิ ตลาดแอฟริกา ท่ีมีการเติบโตคอ่นข้างสงูขณะนี ้ รวมถึงตลาดอเมริกาใต้ และตลาด

ตะวนัออกกลาง ก็เป็นตลาดท่ีนา่สนใจเชน่กนั ขณะเดียวกนัในตลาดยโุรปเองก็ยงัมีโอกาสอีกมาก เน่ืองจากยโุรปมีทัง้หมด 

27 ประเทศ และเรายงัจะขยายไปยงัประเทศท่ีอยูน่อกเขตยโุรปอีก เชน่ รัสเซีย เป็นต้น เรามองตลาดทกุภมูิภาคทัว่โลก และ

เรามีความพร้อมในทกุๆ ด้านท่ีจะเข้าไป เพ่ือสร้างการเติบโตของบริษัทอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  

และลา่สดุท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้จดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานงวดตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค - 30 

มิ.ย. 2555 เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท โดยปีนีน้โยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทจะกลบัมา

เหมือนเชน่เดมิคือ ไมต่ํ่ากวา่ 50% ของกําไรสทุธิ และจา่ยปีละ 2 ครัง้ เน่ืองจากหนีส้ินตอ่ทนุของบริษัทลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 

0.8 สําหรับเงินปันผลนี ้จะแบง่เป็นสว่นท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เน่ืองจากการส่งเสริมการลงทนุ จํานวน 0.80 บาท และ

สว่นท่ีต้องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 จํานวน 0.30 บาท โดยกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 31 ส.ค. 2555 นี ้
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