บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมแบบย่อของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

รสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2558

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2558
31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 กันยายน 2558
31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่นส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ส่ วนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่น - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ ทธิการเช่า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2
3
4, 5
5

5,218,080
14,122,912
17,874

2,123,441
4,032,884
15,403,766
4,191

4,303,533
6,228,823
3,011,268
-

12,091
4,032,884
3,527,687
1,631,881
-

5

3,477
35,032,449

4,527
37,517,575

506,867
4,095,588

1,982,410
4,103,172

176,172

264,910

65,733

74,056

1,587,509
342,437
1,317,884
3,424,002
57,818,794

127,232
463,727
921,646
1,777,515
60,863,899

1,587,268
36,907
421,720
2,111,628
20,257,707

108,897
38,459
82,232
303,644
15,593,769

14,803
1,515,257
492,602
34,376

43,432
1,368,821
552,484
30,592

155,574
17,126,668
-

155,574
16,500,073
-

-

-

20,234,087

22,936,080

18,493
23,494,753
13,562,866
14,818,267

23,980
23,051,730
13,078,777
14,197,194

4,242,474
74,281

4,261,711
21,082

789,358
29,469
149,077
892,632
100,626
126,100
56,038,679
113,857,473

1,208,571
30,186
14,952
796,370
64,252
117,421
54,578,762
115,442,661

789,341
21,445
100,601
12,051
42,756,522
63,014,229

1,208,571
25,256
64,252
11,909
45,184,508
60,778,277

6

7
8
9
10.1
11
5

12
13

18

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 กันยายน 2558
31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
14
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5, 15
5
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ร่ วม
5
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
16
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
17
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
16
หุน้ กู้ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
17
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
18
เจ้าหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
21
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,971,815,496 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุน้ สามัญ 4,808,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 4,771,815,496 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2558
31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

17,099,209
13,805,294
58,200
575
1,569,139
1,948,743
65,151
631,831

26,086,541
10,724,557
52,700
936,035
113,920
272,610

5,093,185
2,524,132
1,203,700
1,472,342
1,948,743
17,924
130,362

8,889,561
1,963,106
450,000
43,303
13,455

1,304,767
1,857,545
38,340,454

119,883
2,047,601
40,353,847

954,504
142,108
13,487,000

47,035
108,831
11,515,291

1,855,571
14,230,183

3,050,224
16,174,785

1,665,813
14,230,183

2,857,040
16,174,785

244,187
1,952,484
5,364,743

309,587
1,831,625
5,167,596

3,482
447,918
56,510

414,846
56,848

1,449,059
886,865
25,983,092
64,323,546

207,032
881,058
27,621,907
67,975,754

1,267,653
470,308
18,141,867
31,628,867

117,293
634,380
20,255,192
31,770,483

1,492,954

1,202,000

1,492,954

1,202,000

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

149,295
23,325,127
1,819,340
46,435,045
3,098,882
49,533,927
113,857,473
-

120,200
21,526,720
877,180
43,665,383
3,801,524
47,466,907
115,442,661
-

149,295
9,915,194
179,590
31,385,362
31,385,362
63,014,229
-

120,200
7,566,721
179,590
29,007,794
29,007,794
60,778,277
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้ อื่น
เงินปั นผลรับ
เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
ดอกเบี้ยรับ
บัตรภาษีรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้ อื่น
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน - สุ ทธิจากค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

หมายเหตุ
20

5, 8.2, 9

5
5

8.2, 10.2
18

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
32,602,017
30,423,256
5,070,768
5,707,429
26,968,265
25,176,960
4,304,714
5,076,420
5,633,752
5,246,296
766,054
631,009
32,546
575
47,564
166,163
246,848
5,880,600
1,650,156
1,631,797
55,103
3,337,056
2,543,544
(373,141)
2,170,403
69,887
2,240,290
(454,945)
1,785,345

14,754
32,938
57,455
132,809
96,047
334,003
5,580,299
1,588,474
1,495,734
3,084,208
2,496,091
(151,523)
2,344,568
87,967
2,432,535
(296,681)
2,135,854

3,423,241
31,128
189,564
6,078
418,532
66,649
4,135,192
4,901,246
200,518
380,237
580,755
4,320,491
(240,320)
4,080,171
4,080,171
(85,052)
3,995,119

700,022
9,311
294,222
5,712
4,118
36,250
1,049,635
1,680,644
180,349
220,928
401,277
1,279,367
7,865
1,287,232
1,287,232
(71,542)
1,215,690

1,625,601
159,744
1,785,345

1,922,039
213,815
2,135,854

3,995,119

1,215,690

(ปรับปรุ งใหม่)
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุ งใหม่)

19
0.34

0.42

0.84

0.26

0.34

0.37

0.84

0.22

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

2558

2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,785,345

2,135,854

3,995,119

1,215,690

1,313,809

(808,917)

-

-

569

5,376

-

-

1,314,378

(803,541)

-

-

2,333

(5,511)

-

-

งบการเงินรวม

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบํานาญ
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
สํารองอื่นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด

2,415
4,369

(8,263)

-

-

9,117
1,323,495

(13,774)
(817,315)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

3,108,840

1,318,539

3,995,119

1,215,690

2,918,819
190,021
3,108,840

1,123,408
195,131
1,318,539

3,995,119

1,215,690

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้ อื่น
เงินปั นผลรับ
เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
ดอกเบี้ยรับ
บัตรภาษีรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้ อื่น
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงาน - สุ ทธิจากค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

หมายเหตุ
20

5, 8.2, 9

5
5

8.2, 10.2
18

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
91,849,675
88,629,873
13,883,877
15,482,420
77,078,389
74,161,135
12,168,703
13,995,888
14,771,286
14,468,738
1,715,174
1,486,532
8
43,834
55,783
117,024
883,966
393,089
1,493,704
16,264,990
4,744,032
4,506,797
9,250,829
7,014,161
(1,140,131)
5,874,030
189,179
6,063,209
(1,121,152)
4,942,057

74,021
139,745
93,076
527,802
320,781
1,155,425
15,624,163
4,381,661
4,445,155
8,826,816
6,797,347
(1,200,300)
5,597,047
109,445
5,706,492
(756,273)
4,950,219

4,140,527
31,128
624,349
15,068
992,639
156,149
5,959,860
7,675,034
505,848
1,082,311
1,588,159
6,086,875
(747,503)
5,339,372
5,339,372
(241,869)
5,097,503

1,425,091
46,703
920,805
12,080
151,811
159,113
2,715,603
4,202,135
483,207
759,502
1,242,709
2,959,426
(687,288)
2,272,138
2,272,138
(93,928)
2,178,210

4,545,022
397,035
4,942,057

4,393,245
556,974
4,950,219

5,097,503

2,178,210

(ปรับปรุ งใหม่)
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ปรับปรุ งใหม่)

19
0.95

0.96

1.07

0.47

0.95

0.94

1.07

0.47

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

2558

2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

4,942,057

4,950,219

5,097,503

2,178,210

1,130,920

(1,024,562)

-

-

4,304

9,137

-

-

1,135,224

(1,015,425)

-

-

-

(6,641)

-

-

งบการเงินรวม

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบํานาญ
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
สํารองอื่นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด

2,415
(12,760)

(7,822)
15,439

-

-

(10,345)
1,124,879

976
(1,014,449)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

6,066,936

3,935,770

5,097,503

2,178,210

5,630,077
436,859
6,066,936

3,425,323
510,447
3,935,770

5,097,503

2,178,210

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

2558

2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

6,063,209

5,706,492

5,339,372

2,272,138

1,972,346

1,877,271

274,276

280,222

(10,976)

(122)

(24,641)

10,044

5,116
82,459
(321,516)
109,649
(189,179)
133,970
-

11,637
7,004
14,446
367,760
(109,445)
938
156,791
(1,584)

5,116
2,908
(15,155)
36,055
-

11,637
(560)
(22,269)
33,610
-

65,741
(42,965)
(8)
(55,783)
811,164

12,051
(638,714)
(139,745)
1,128,536

(1,648)
(57,593)
(4,140,527)
(624,349)
599,567

8,745
(436,340)
(1,425,091)
(920,805)
672,763

8,623,227

8,393,316

1,393,381

484,094

1,890,421
3,954,036
106,233
(129,700)

178,680
77,459
31,518
25,265

51,065
27,608
(271,977)
(391)

98,943
781,826
31,096
8,265

2,396,738
(432,437)
149,646
16,558,164
(33,180)
(718,351)
15,806,633

2,432,945
9,049
(28,240)
11,119,992
(25,100)
(543,560)
10,551,332

563,450
72,205
(7,207)
1,828,134
(2,983)
(113,166)
1,711,985

448,166
80,948
19,586
1,952,924
(4,303)
(155,741)
1,792,880

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายส่ วนลด/ส่ วนเกินจากสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ ้นกูแ้ ละกูเ้ งินระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าทรัพย์สิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการชําระบัญชีบริ ษทั ย่อย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รายได้เงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558

2558

2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

27,228
4,169,179
(2,025,025)
(366,796)
(3,144)
(13,613)
6,700
(626,595)
(2,374)
70,420
133,221
4,188
29,476
1,402,865

(171)
(906,280)
(2,312,887)
(9,855)
(2,773)
(300)
1,651
(8,075)
(296)
98,768
95,616
3,318
51,729
(2,989,555)

4,169,151
(252,452)
(56,134)
(1,259,497)
4,842,341
(626,595)
649,733
1,437,991
2,868
8,907,406

(906,280)
(384,984)
(1,267)
(643,000)
2,704,483
(52,064)
903,690
1,425,091
815
3,046,484

(9,756,513)
(2,421,747)
5,500
575
(726,003)
(925,068)
(154,710)
(653,870)
(14,631,836)
516,977
3,094,639
2,123,441
5,218,080
-

(7,947,174)
(2,397,606)
51,000
(650,500)
(3,300,000)
8,250,000
(15,279)
(1,004,261)
(100,479)
(652,718)
(7,767,017)
(458,146)
(663,386)
1,620,734
957,348

(3,825,268)
(2,719,211)
1,214,961
(337,500)
(645,134)
(15,797)
(6,327,949)
4,291,442
12,091
4,303,533
-

(6,498,284)
(2,397,606)
(337,500)
(3,300,000)
8,250,000
(15,279)
(558,539)
(44,344)
(4,901,552)
(62,188)
69,190
7,002

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้อสิ ทธิการเช่า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่นเพิม่ ขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่นลดลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนในการร่ วมค้าเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ ขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
จ่ายเงินปั นผล
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ร่ วมเพิม่ ขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั อื่นเพิม่ ขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ ้นกู้
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายชําระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
งบการเงินรวม
2558
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินปั นผลค้างจ่าย
โอนสิ ทธิการเช่าเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เปลี่ยนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นการร่ วมค้า
เงินปั นผลค้างรับ
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

236,632

161,283

34,765

20,424

(4,304)
(90,372)
303,259
27,977
-

(9,137)
(44,901)
1,996
175,044
15,230
30,305
-

2,184
5,637
2,702,536
11,737

9,679
1,996
7,435
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เพิม่ สัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
1,147,594
1,147,594

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการเปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 9)
ตั้งสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
17,500,509
17,500,509

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
120,200
18,716,271
4,393,245
(6,034)
4,387,211
(2,398,349)
120,200
20,705,133

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
1,502,434
(979,823)
(979,823)
522,611

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน สํารองเพื่อการ
จากการวัดมูลค่า เปลี่ยนแปลงมูลค่า
ส่วนตํ่ากว่าทุน
รวม
รวม
เงินลงทุนใน
ของกองทุน
ส่วนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินบํานาญ
จากการตีราคาที่ดิน
สํารองอื่น
สัดส่วนเงินลงทุน ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
(6,718)
(29,685)
604,591
15,556
(34,373)
2,051,805
39,536,379
4,393,245
9,137
(6,641)
15,439
(961,888)
(967,922)
9,137
(6,641)
15,439
(961,888)
3,425,323
(1,571)
(1,571)
(1,571)
(2,398,349)
2,419
(36,326)
604,591
30,995
(35,944)
1,088,346
40,561,782

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
3,810,730
556,974
(46,527)
510,447
(51,873)
(600,845)
3,668,459

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
43,347,109
4,950,219
(1,014,449)
3,935,770
(53,444)
(2,999,194)
44,230,241

1,192,954
-

19,948,329
-

120,200
-

21,526,720
4,545,022
2,415
4,547,437
-

363,604
1,091,096
1,091,096
-

(6,034)
4,304
4,304
-

(22,232)
-

604,591
-

(25,518)
(12,760)
(12,760)
-

(37,231)
(140,480)

877,180
1,082,640
1,082,640
(140,480)

43,665,383
4,545,022
1,085,055
5,630,077
(140,480)

3,801,524
397,035
39,824
436,859
(637)

47,466,907
4,942,057
1,124,879
6,066,936
(141,117)

1,192,954
-

19,948,329
-

29,095
149,295
-

(29,095)
(2,719,935)
23,325,127
-

1,454,700

(1,730)

(22,232)

604,591

(38,278)

(177,711)

1,819,340
-

(2,719,935)
46,435,045
-

(484,994)
(653,870)
3,098,882
-

(484,994)
(3,373,805)
49,533,927
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ตั้งสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
1,147,594
1,147,594
1,192,954
1,192,954
-

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
17,500,509
17,500,509
19,948,329
19,948,329
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
120,200
7,511,030
2,178,210
2,178,210
(2,398,349)
120,200
7,290,891
120,200
29,095
149,295
-

7,566,721
5,097,503
5,097,503
(29,095)
(2,719,935)
9,915,194
-

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
ส่ วนเกินทุนจากการ
องค์ประกอบอื่น
ตีราคาที่ดิน
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
179,590
179,590
179,590
179,590
179,590
179,590

179,590
179,590
-

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
26,458,923
2,178,210
2,178,210
(2,398,349)
26,238,784
29,007,794
5,097,503
5,097,503
(2,719,935)
31,385,362
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริ ษทั จากเดิม “บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)” โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนชื่ อกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2558
บริ ษ ทั ฯประกอบกิ จการในประเทศไทย ส่ วนบริ ษ ทั ย่อยประกอบกิ จการทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศคือ เป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ าํ หน่ ายอาหารทะเล
แช่แข็ง และบรรจุกระป๋ องเพื่อส่ งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยในประเทศยังประกอบธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่ งพิมพ์และธุรกิจอาหารสัตว์
ส่ วนธุ รกิจหลักของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยในทวีปอเมริ กา ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิต
และจัดจําหน่ ายอาหารทะเล และเป็ นผูน้ าํ เข้ากุง้ และอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อจัดจําหน่ายให้ภตั ตาคาร
ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ ง และบริ ษทั ย่อยต่างๆ ในทวีปยุโรปซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋ องแบบครบวงจรให้ แ ก่ ป ระเทศต่ า งๆ ในยุ โ รป สหรั ฐ อเมริ ก าและออสเตรเลี ย ภายใต้
เครื่ องหมายการค้าของตนเอง รวมทั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในเอเซี ยซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายอาหาร
ทะเลในเวียดนาม
นอกจากนี้ ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้ซ้ื อสิ นทรั พย์บางส่ วนของ Orion
Seafood International ซึ่ งมี ธุรกิ จหลักคือเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์จากกุง้ มังกรและสัตว์ทะเลอื่น
ทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา
ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร บริ ษทั ฯมีสาํ นักงานสาขา 11 แห่ง ที่กรุ งเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร
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1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี ยกเว้นรู ปแบบการแสดงรายการ
ของงบกําไรขาดทุน บริ ษทั ฯเปลี่ยนรู ปแบบการแสดงรายการของงบกําไรขาดทุนจากขั้นเดี ยวเป็ น
กําไรขาดทุนหลายขั้น
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นําเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีสาระสําคัญของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างงวด
ปั จจุบนั
ในปี 2557 บริ ษ ัท Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH) ในประเทศฝรั่ ง เศส ซื้ อ กิ จ การของ
EUROPEENNE DE LA MER SAS ในประเทศฝรั่ ง เศส และได้บ ัน ทึ ก สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ต ามมู ล ค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกิจการ ราคาซื้อส่ วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิจะถูกบันทึกไว้ใน
บัญชี ค่าความนิ ยม อย่างไรก็ตาม มู ลค่าของสิ นทรั พ ย์ที่มีตวั ตนบางรายการ ณ วัน ซื้ อกิ จการยังคง
แสดงตามมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ซ่ ึ งมิ ใ ช่ มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมเนื่ อ งจากยัง อยู่ ร ะหว่ า งการประเมิ น ราคาจาก
บุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสรรมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนดังกล่าว โดยคาดว่าจะ
ได้รับ หนังสื อประเมิ น ราคาจากบุ คคลภายนอกและจัดสรรค่าความนิ ยมใหม่ให้เสร็ จสิ้ น ในเดื อน
ธันวาคม 2558
ในปี 2557 บริ ษทั Thai Union EU Seafood 1 S.A.ในประเทศลักเซมเบิ ร์ก จัดตั้งบริ ษทั Thai Union
Norway AS (TU Norway) จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์ เพื่อซื้อกิจการของ King Oscar ในประเทศ
นอร์ เวย์ และได้บนั ทึกสิ นทรัพย์สุทธิ ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อกิจการ ราคาซื้ อส่ วนที่เกิ นกว่า
มู ลค่ ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ จะถู ก บัน ทึ ก ไว้ในบัญ ชี ค่าความนิ ยม อย่างไรก็ตาม มู ลค่าของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนบางรายการ ณ วันซื้ อกิจการยังคงแสดงตามมูลค่าตามบัญชีซ่ ึ งมิใช่มูลค่ายุติธรรม
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เนื่ องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินราคาจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการจัดสรรมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนดังกล่าว โดยคาดว่าจะได้รับหนังสื อประเมินราคาจากบุคคลภายนอกและจัดสรร
ค่าความนิยมใหม่ให้เสร็ จสิ้ นในเดือนธันวาคม 2558
1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2557) และฉบับใหม่
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิ ม
อนุ ญาตให้กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รั บรู ้ รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยทัน ที ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 27 เรื่ อ ง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ มาตรฐานฉบับ นี้ เปลี่ ย นแปลง
หลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐาน
ฉบับนี้ผลู ้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ย
ในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น และตนสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิ จกรรมที่
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ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ใน
การออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้อง
ใช้ ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่
เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่ วนได้
เสี ยในการร่ วมค้า ซึ่ งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆ
ต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่ วม (Joint control) กับผูล้ งทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรื อไม่ หาก
กิจการมีการควบคุมร่ วมกับผูล้ งทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็ น
การร่ วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกําหนดประเภท
ของการร่ วมการงานนั้นว่าเป็ น การดําเนิ นงานร่ วมกัน (Joint operation) หรื อ การร่ วมค้า (Joint
venture) และบัน ทึ ก ส่ วนได้เสี ยจากการลงทุ น ให้เหมาะสมกับ ประเภทของการร่ วมการงาน
กล่าวคือ หากเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกัน ให้กิจการรับรู ้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดําเนิ นงานร่ วมกันตามส่ วนที่ตนมีสิทธิ ตามสัญญาในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็ นการร่ วมค้า ให้กิจการรับรู ้เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีส่วน
ได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย หรื องบการเงินรวม (หากมี) และรับรู ้
เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานดัง กล่ า วไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น นี้ เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยใช้วิ ธี
ส่ วนได้เสี ยในการบันทึกเงินลงทุนในการร่ วมค้าอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย
การร่ วมการงาน บริ ษ ัท ร่ ว ม รวมถึ งกิ จ การที่ มี โครงสร้ างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับ นี้ จึ งไม่ มี
ผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินใดตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องอื่ น กิ จการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของ
มาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐาน
นี้
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข. มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวได้รับ การ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าว
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
1.5 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก
การนํามาตรฐานฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรั บ ปรุ งมาถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามที่ ก ล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 1.4
2.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
3,848
2,781
5,214,232
2,120,660
5,218,080
2,123,441

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
935
504
4,302,598
11,587
4,303,533
12,091

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10
ถึง 1.75 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 0.10 ถึง 2.12 ต่อปี )
3.

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี เงินฝากประจํากับสถาบัน การเงิน เป็ นจํานวน
2,000 ล้านบาท และ 62 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ (30 กัน ยายน 2558: ไม่ มี ) มี อ ัต ราดอกเบี้ ย ระหว่าง
ระหว่างร้อยละ 1.30 ถึง 2.85 ต่อปี ครบกําหนดในเดือนเมษายน 2558
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
91 - 120 วัน
121 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
91 - 120 วัน
121 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้างรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สุ ทธิ

79,676

69,936

1,768,403

1,673,398

26,338
2,728
5,039
18
75
1,142
-

24,037
1,381
229

215,700
114,155
40,582
5,222
-

312,542
47,554
19,503
151
-

115,016

95,583

2,144,062

2,053,148

11,384,184

12,557,427

962,918

1,127,774

1,813,466
237,202
100,645
95,660
71,145
213,635
407,874

1,734,705
302,439
221,919
361,064
89,252
64,107
218,613

299,395
8,885
225
16,039
172
29,249

254,090
3,194
15,316
959
613
26,484

14,323,811
14,438,827
(453,287)
13,985,540

15,549,526
15,645,109
(362,647)
15,282,462

1,316,883
3,460,945
(29,536)
3,431,409

1,428,430
3,481,578
(26,628)
3,454,950

6

-

4,379

37,881

10,442

2,324

10,429

2,296

20,746
106,178
137,372

48,215
70,765
121,304

2,702,536
9,703
70,367
2,794,414

30,686
1,874
72,737

14,122,912

15,403,766

6,228,823

3,527,687
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ลูกหนี้ การค้าบางส่ วนของบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง (31 ธันวาคม 2557: สาม
แห่ ง) ในต่างประเทศติดภาระคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 ลู ก หนี้ การค้า สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศจํา นวนเงิ น รวมประมาณ
380 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 767 ล้านบาท) ของบริ ษทั ย่อยสามแห่ งในต่างประเทศ (31 ธันวาคม
2557: สองแห่ง) ได้นาํ ไปขายลดแก่สถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินดังกล่าวมีสิทธิไล่เบี้ย
ใน เดื อน เมษ ายน 2556 Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) ได้ ท ํ า สั ญ ญ าซื้ อขายลู ก ห นี้
(Receivable purchase agreement) กับ สถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ ง เพื่ อ ที่ จ ะขายลู ก หนี้ ที่ อ ัต ราคิ ด ลด
สัญญาดังกล่าวกําหนดให้ TUFP ปลดเปลื้องภาระผูกพันบนลูกหนี้ ดงั กล่าว ยกเว้นลูกหนี้ ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริ การจัดจําหน่ ายแก่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ซี ฟู้ด จํากัด และบริ ษทั โอคินอส ฟู้ด
จํากัด โดย TUFP
ในเดือนสิ งหาคม 2557 TUFP ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายลูกหนี้ (Receivable purchase agreement) อีกหนึ่ ง
สัญ ญา เพื่อทําการขายลูกหนี้ รายใหม่ โดยมีระยะเวลา และเงื่ อนไขเช่ นเดี ยวกับสัญญาเดิ ม สัญ ญา
สิ้ นสุ ดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
5.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปรายการที่สาํ คัญได้ดงั ตารางข้างล่างนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

นโยบายการกําหนดราคา

2557

รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายสิ นค้า

-

-

1,980

เงินปันผลรับ

-

-

3,392

ดอกเบี้ยรับ

-

-

179

2,452 ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
682 ตามที่ประกาศจ่าย
262 ร้อยละ 0.80 - 4.00 ต่อปี
(2557: ร้อยละ 1.21 - 5.50 ต่อปี )

รายได้อื่น

-

-

9

ซื้อสิ นค้า

-

-

249

ค่าบริ การการจัดการ

-

-

42

ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

9

13 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
449 ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
64 ราคาตามสัญญา
7 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557

นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้า
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้า
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้า
ซื้อสิ นค้า
ค่าขนส่ ง
ซื้อและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
ค่าเช่า

68
7
43

62
7
302

8
31
40

13
18
3

224
267
9
20

218
667
10
17

116
2
4

117
2
1

24

23

13

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญาและราคาใกล้เคียง
กับราคาตลาด
10 ราคาตามสัญญา
(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2558
2557
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายสิ นค้า
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้า
ค่าบริ การการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้ อและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
รายการธุรกิจกับบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้า
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้า

-

-

4,966
4,061
577

6,333
1,376
785

-

-

31
945
125
57
20

39
784
91
84
-

153
18
518

205
19
349

20
80
1
106

46
49
7

นโยบายการกําหนดราคา

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามที่ประกาศจ่าย
ร้อยละ 0.80 - 4.00 ต่อปี
(2557: ร้อยละ 1.21 - 5.50 ต่อปี )
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ค่าขนส่ ง
ซื้ อและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
ค่าเช่า

662
614
30
54

698
916
30
96

339
6
8

367
4
7

66

57

32

30

นโยบายการกําหนดราคา

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญาและราคา
ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการทําประกันภัยทรัพย์สินกับบริ ษทั เอเซี ย - แปซิ ฟิค ริ สค์ คอนซัลแท้นส์
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายหน้ารั บประกัน ภัยโดยมี ลกั ษณะความสัมพัน ธ์กบั บริ ษทั ฯโดยมี
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท
และ 75 ล้านบาท ตามลําดับ (2557: 65 ล้านบาทและ 107 ล้านบาท ตามลําดับ)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ดู จํากัด
บริ ษทั ธีร์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จํากัด
Thai Union North America, Inc. (TUNA)
(เดิมชื่อ "Thai Union International, Inc. (TUI)")
Thai Union Investment Holding Co., Ltd. (TUIH)
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U)
Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP)
US Pet Nutrition, LLC (USPN)
Canadian Pet Nutrition, ULC

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จํากัด
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd.
บริ ษทั นิว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จํากัด***
บริ ษทั ไทยควอลิต้ ี ชริ มพ์ จํากัด***
Thai Union EU Seafood 1 S.A.
Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH)
Thai Union Europe (เดิมชื่อ “MW Brands SAS”)
European Seafood Investment Portugal
UK Seafood Investment Limited
John West Food Limited
Mareblu SRL
MW Brands Seychelles Limited
Indian Ocean Tuna Limited
Pioneer Food Cannery Limited
TTV Limited
Etablissements Paul Paulet SAS
Irish Seafood Investments Limited
John West Holland BV
บริ ษทั เจ้าพระยาห้องเย็น จํากัด
บริ ษทั ทักษิณสมุทร จํากัด**
บริ ษทั โอคินอส จํากัด**
บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จํากัด
EUROPEENNE DE LA MER SAS
MERINVEST SAS
MERALLIANCE ARMORIC SAS
IMSAUM SCI
MERALLIANCE SAS
MERALLIANCE LOGISTIC
MERALLIANCE POLAND

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ARMORIC NORWAY
NACO TRADING
ESCO
ARMORIC USA**
Thai Union Norway AS
King Oscar Holding AS
King Oscar AS
King Oscar Inc.
Norway foods Europe b.v.
Norway Food AS
Thai Union Poland Sp. Z.o.o.****
Tri-Union Frozen Products North America, LLC
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC
บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
Cindena Resources Limited
Century (Shanghai) Trading Co., Ltd.*
บริ ษทั ทีซีเอ็ม ฟิ ชเชอรี่ จํากัด
บริ ษทั ทีเอ็มเค ฟาร์ม จํากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด
บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จํากัด
Avanti Feeds Limited
บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จํากัด
Moresby International Holdings Inc.
LDH (La Doria) Limited
Majestic Seafood Corporation Ltd.
Lucky Union Foods Euro Sp.z.o.o.
บริ ษทั เจมิไนย แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ร่ วม)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ร่ วม)
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน/กรรมการเป็ น
ญาติสนิทกรรมการ

12

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เจมิไนย วอเตอร์คร๊ าฟ จํากัด
บริ ษทั แฟคตอรี่ สตอเรจ เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั จันศิริ เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริ ษทั เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จํากัด
บริ ษทั ทีซี ยูเนี่ยน โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จะนะ อุตสาหกรรมประมง จํากัด
บริ ษทั ทีซี ยูเนี่ยน อโกรเทค จํากัด
บริ ษทั ไวยไทย จํากัด
บริ ษทั ไทยพัฒนา สแตนเลส สตีล จํากัด
Phil-Union Frozen Foods, Inc.
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนปร็ อปเปอร์ต้ ีส์ จํากัด
บริ ษทั อเฮด เวย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์
จํากัด
บริ ษทั ลัคกี้ ซูริมิ โปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั เอเซีย - แปซิฟิค ริ สค์ คอนซัลแท้นส์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอเซีย - แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จํากัด
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
Darford International Inc.
บริ ษทั นิวเซนจูรี่ พริ้ นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จํากัด
บริ ษทั โอเรี ยลทัล ยูนิค จํากัด
นางสาวรุ่ งทิวา บุญมีโชติ
แพปาริ ชาติ บุญมีโชติ

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน/กรรมการเป็ น
ญาติสนิทกรรมการ
กรรมการเป็ นญาติสนิทกรรมการ
มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่/กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่/กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่/กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่/กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่/กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่/กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่/กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่/กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่/กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ

* โอนเปลี่ยนเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้าในระหว่างปี 2557
** หยุดดําเนินงาน
*** ชําระบัญชี
**** King Oscar Poland Sp. Z.o.o. ได้ควบรวมกิจการกับ Thai Union Poland Sp. Z.o.o.
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม
2557 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
56,395
30,345
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
58,627
65,238
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
115,022
95,583

4,809,699
3,184
38,094
4,850,977

2,036,490
6,653
47,886
2,091,029

34,976
122,515
157,491

332,337
10,387
9,792
352,516

429,423
19
32,896
462,338

-

-

80,000
1,249,066
1,682,202
3,011,268

80,000
1,472,585
79,296
1,631,881

-

-

19,147,943
362,048
1,230,963
20,740,954

23,609,526
1,308,964
24,918,490

-

-

(506,867) (1,982,410)
20,234,087 22,936,080

-

-

1,055,600
88,100
60,000
1,203,700

-

58,200

52,700

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
94,207
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
98,305
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
192,512
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จํากัด
Thai Union North America, Inc.
Thai Union Investment Holding Co., Ltd.
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
Thai Union Investment Holding Co., Ltd.
Tri-Union Frozen Products, Inc.
Thai Union North America, Inc.
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
Thai Union Investment Holding Co., Ltd.
สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
Thai Union Investment Holding Co., Ltd.
บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธีร์ โฮลดิ้ง จํากัด
รวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จํากัด

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการเคลื่ อนไหวของเงิน ให้กู้ยืมแก่ และเงิน กู้ยืมจากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน สําหรั บงวดเก้าเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ในระหว่างงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2558
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จํากัด

เพิ่มขึ้น

52,700

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2558

ลดลง

50,300

(44,800)

58,200
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จํากัด

Thai Union North America, Inc.
Thai Union Investment Holding
Co., Ltd.

เพิ่มขึ้น

ในระหว่างงวด
ลดลง

การแปลงค่า

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยายน 2558

80,000
1,472,585

5,730
479,550

(5,730)
(815,250)

112,181

80,000
1,249,066

79,296
1,631,881

1,616,330
2,101,610

(21,133)
(842,113)

7,709
119,890

1,682,202
3,011,268

23,609,526
1,308,964
24,918,490

325,600
325,600

(4,983,741)
(184,200)
(5,167,941)

522,158
36,448
106,199
664,805

19,147,943
362,048
1,230,963
20,740,954

-

1,066,861

-

(11,261)

1,055,600

-

791,180

(703,080)

-

88,100

-

46,960
232,000
2,137,001

(46,960)
(172,000)
(922,040)

(11,261)

60,000
1,203,700

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

Thai Union Investment Holding
Co., Ltd.
Tri-Union Frozen Products, Inc.

Thai Union North America, Inc.
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

Thai Union Investment Holding
Co., Ltd.
บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม
จํากัด
บริ ษทั ธีร์ โฮลดิ้ง จํากัด

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดื อนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
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6.

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
268
214
28
22
9
7
2
2
1
2
1
18
9
295
231
32
25

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
616
607
83
62
24
24
6
6
7
3
7
3
31
28
678
662
96
71

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุประกอบและ
ภาชนะบรรจุ
สิ นค้าระหว่างทาง
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

ราคาทุน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
17,661,718
19,610,614
520,870
177,308
10,275,609
11,487,217

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
(873,749)
(1,152,105)
(6,013)
(306,681)
(281,400)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
16,787,969
18,458,509
520,870
171,295
9,968,928
11,205,817

1,530,374
5,404,711
932,310
36,325,592

(90,894)
(21,819)
(1,293,143)

1,439,480
5,404,711
910,491
35,032,449

1,564,840
5,327,985
922,844
39,090,808

(107,953)
(25,762)
(1,573,233)

1,456,887
5,327,985
897,082
37,517,575
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(หน่วย: พันบาท)

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุประกอบและ
ภาชนะบรรจุ
สิ นค้าระหว่างทาง
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

ราคาทุน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
1,806,630
1,747,752
28,830
5,540
1,700,043
1,998,195
171,059
476,914
17,789
4,201,265

188,232
266,135
18,150
4,224,004

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
(89,556)
(94,290)
(3,874)
(16,612)
(12,247)
(105,677)

(9,930)
(120,832)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
1,717,074
1,653,462
28,830
5,540
1,696,169
1,981,583
158,812
476,914
17,789
4,095,588

178,302
266,135
18,150
4,103,172

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็ นจํานวน 419 ล้านบาท (2557: 1,170 ล้า นบาท)
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: 83 ล้านบาท 2557: 85 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขาย และมีการ
กลับ รายการปรั บ ลดมู ลค่าสิ น ค้าคงเหลื อสําหรั บ งวดเก้าเดื อนสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 เป็ น
จํานวน 699 ล้านบาท (2557: 1,165 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 98 ล้านบาท 2557: 107 ล้านบาท) โดย
นําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 สิ น ค้าคงเหลื อ บางส่ ว นของบริ ษ ัท ย่อ ยสองแห่ ง (31 ธัน วาคม 2557:
สองแห่ ง) ในต่างประเทศได้นาํ ไปจดจํานองไว้กบั สถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14
7.

เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคํา้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้คือ เงินฝากประจําซึ่งได้นาํ ไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
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8.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
จัดตั้งขึ้น
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมทีถ่ ือหุ้นโดยบริษทั ฯ
บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จํากัด
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปูอดั
บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จํากัด
ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็คทรอนิกส์
ภายใต้เว็บไซต์
Avanti Feeds Limited
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากกุง้
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมทีถ่ ือหุ้นโดยบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จํากัด
ผูผ้ ลิตและส่ งออก
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
อุตสาหกรรม จํากัด ร้อยละ 49)
จากอาหารทะเล
Moresby International Holdings Inc.
ลงทุนในธุรกิจการจับปลา
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ไทยรวมสิ น
พัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด ร้อยละ
33)
LDH (La Doria) Limited (ถือหุน้ โดย
ผูค้ า้ ส่ งอาหาร
Thai Union Europe ร้อยละ 20)

ในประเทศ

งบการเงินรวม
สัดส่ วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน

30 กันยายน
2558

31 ธันวาคม
2557

30 กันยายน
2558

31 ธันวาคม
2557

30 กันยายน
2558

31 ธันวาคม
2557

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ไทย
ไทย

25.00
20.00

25.00
20.00

37,500
1,010

37,500
1,010

435,159
25,137

430,829
29,034

อินเดีย

25.12

25.12

117,064

117,064

403,602

343,780

ไทย

44.14

44.14

44,070

44,070

60,234

59,276

เกาะบริ ติช
เวอร์จิ้น

30.03

30.03

136,535

136,535

141,954

75,513

สหราช
อาณาจักร

20.00

20.00

95,940

95,940

449,171

430,389

432,119

432,119

1,515,257

1,368,821

(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จํากัด
Avanti Feeds Limited

ลักษณะธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่ งออกปูอดั
ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็คทรอนิกส์
ภายใต้เว็บไซต์
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากกุง้

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนเงินลงทุน
ราคาทุน
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ไทย
ไทย

25.00
20.00

25.00
20.00

37,500
1,010

37,500
1,010

อินเดีย

25.12

25.12

117,064

117,064

155,574

155,574
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.2 ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปั นผลรับ
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม
และรับรู ้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จํากัด
Avanti Feeds Limited
บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จํากัด
Moresby International Holdings Inc.
LDH (La Doria) Limited
รวม

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จํากัด
Avanti Feeds Limited
บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จํากัด
Moresby International Holdings Inc.
LDH (La Doria) Limited
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
2558
2557
2558
2557
17,789
15,373
1,469
3,143
32,624
59,480
31,522
18,225
2,646
1,843
28,630
(2,088)
12,334
11,144
95,492
88,895
31,522
18,225
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
2558
2557
2558
2557
41,330
38,281
37,000
26,000
7,703
8,493
11,600
5,000
91,344
136,982
31,522
18,225
6,827
5,182
66,441
(59,572)
35,416
34,794
249,061
164,160
80,122
49,225

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ วมบางบริ ษ ทั บัน ทึ กโดยอาศัยข้อมู ลทางการเงิ น ที่ จดั ทําโดยฝ่ ายบริ ห ารของ
บริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งยังไม่มีการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีภายนอก เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านเวลาทําให้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่สามารถจัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการสอบทานได้
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ประเภทกิจการ

บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

ผูผ้ ลิตและส่งออก
อาหารทะเลกระป๋ อง
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
ผูผ้ ลิตและส่งออก
อุตสาหกรรม จํากัด
ปลาทูน่ากระป๋ อง
และอาหารแมว
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จํากัด
ผูผ้ ลิตและส่งออก
กุง้ แช่แข็ง
บริ ษทั ธีร์ โฮลดิ้ง จํากัด
ผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด
ผูผ้ ลิตและจําหน่าย
อาหารสัตว์
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จํากัด
ผูผ้ ลิตสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไป
Thai Union North America, Inc. (TUNA) ผูล้ งทุน

360 ล้านบาท

360 ล้านบาท

ไทย

300 ล้านบาท

300 ล้านบาท

90.08

90.08

ไทย

300 ล้านบาท

300 ล้านบาท

51.00

51.00

ไทย
ไทย

70 ล้านบาท
500 ล้านบาท

70 ล้านบาท
500 ล้านบาท

90.00
51.00

90.00
51.00

ไทย
สหรัฐอเมริ กา

40 ล้านบาท
98.6 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ
222 ล้านยูโร

98.00
100.00

98.00
100.00

มอริ เชียส

40 ล้านบาท
98.6 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ
222 ล้านยูโร

100.00

100.00

ไทย

330 ล้านบาท

330 ล้านบาท

77.44

77.44

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จํากัด
บริ ษทั ธีร์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จํากัด
Thai Union North America, Inc. (TUNA)
Thai Union Investment Holding Co., Ltd.
(TUIH)
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
รวม

เงินปันผลรับระหว่างงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

ราคาทุน
30 กันยายน
2558

สัดส่วนเงินลงทุน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
99.54
90.44

ไทย

Thai Union Investment Holding Co., Ltd. ผูล้ งทุน
(TUIH)
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
และสัตว์น้ าํ แช่แข็ง

ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557

31 ธันวาคม
2557

2558

2557

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลรับระหว่างงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558

2557

2,006,386
1,212,172
189,316
20,699
255,000
96,019
3,115,350

1,379,791
1,212,172
189,316
20,699
255,000
96,019
3,115,350

223,965
3,080,891
10,200
-

195,341
486,456
-

386,749
3,405,196
53,805
-

293,011
756,710
326,145
-

8,900,256
1,331,470
17,126,668

8,900,256
1,331,470
16,500,073

76,663
3,391,719

681,797

214,655
4,060,405

1,375,866
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บริ ษทั ฯ
เมื่ อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ฯเพิ่มสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กราฟฟิ กส์ จํากัด
(TUG) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ จํานวน 0.96 ล้านหุ ้น ที่ราคาซื้ อเท่ากับ 52.8 บาทต่อหุ ้น รวม
เป็ นจํานวนเงินจ่ายทั้งสิ้ น 50.7 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ
ถือหุ ้นใน TUG เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 3.9 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 98 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายแล้ว
ทั้งหมดของ TUG
ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2557 บริ ษทั ฯซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน) (PPC)
จํานวน 25,890 หุ น้ ที่ราคาหุ น้ ละ 53.14 บาท รวมเป็ นเงินจ่ายซื้อทั้งสิ้ น 1.4 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2557 บริ ษทั ฯซื้ อหุ ้นสามัญของ PPC จํานวน 100,000 หุ ้น ที่ราคาหุ ้นละ
55.8 บาท รวมเป็ นเงินจ่ายซื้ อทั้งสิ้ น 5.6 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั ฯถื อหุ ้น ใน PPC รวมทั้งสิ้ น 25.5 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.44 ของหุ ้นที่ จาํ หน่ ายแล้ว
ทั้งหมดของ PPC
ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2558 บริ ษทั ฯเพิ่มสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั สงขลาแคนนิ่ ง จํากัด
(มหาชน) (SCC) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ จํานวน 3.3 ล้านหุ ้น ที่ราคาซื้ อเท่ากับ 191 บาทต่อ
หุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายทั้งสิ้ น 626.6 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯถือหุ ้นใน SCC
เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 35.8 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.54 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายแล้วทั้งหมดของ
SCC
การซื้อกิจการ MerAlliance
เมื่ อ วัน ที่ 13 สิ ง หาคม 2557 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯมี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเข้าซื้ อ กิ จ การ
EUROPEENNE DE LA MER SAS (MerAlliance) โดยอนุ มั ติ ให้ Thai Union France Holding 2
SAS (TUFH) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯและจดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศส เป็ นผูซ้ ้ื อกิจการ และ
เข้าทําสัญญาซื้ อขายหุ ้นและกิจการของ MerAlliance ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตปลาแซลมอนรมควันรายใหญ่ มี
สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ประเทศฝรั่งเศส และมีโรงงานอยูท่ ี่ประเทศสกอตแลนด์ โปแลนด์ และฝรั่งเศส
โดยมีการจําหน่ายสิ นค้าในทวีปยุโรป
TUFH และผูข้ ายได้ร่ ว มลงนามในสั ญ ญาซื้ อ ขายในวัน ที่ 3 กัน ยายน 2557 ตามที่ บ ริ ษ ัท ฯได้ยื่น
ข้อเสนอซื้ อกิ จการของ MerAlliance โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะซื้ อหุ ้นทั้งหมดหรื อคิดเป็ นร้อยละ 100
ของหุ ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้วของกลุ่ม MerAlliance การซื้ อขายดังกล่าวได้เสร็ จสิ้ นในไตรมาสสี่
ของปี 2557
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การซื้อกิจการ King Oscar AS
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิการเข้าซื้ อกิจการ King
Oscar AS (King Oscar) โดยอนุ ม ัติ ใ ห้ Thai Union Europe Seafood 1 S.A. ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยของ
บริ ษทั ฯและจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก จัดตั้งบริ ษทั Thai Union Norway AS (TU Norway)
จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์ และให้ TU Norway เป็ นผูซ้ ้ื อกิจการ และเข้าทําสัญญาซื้ อขายหุ น้ และ
กิจการของบริ ษทั King Oscar ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องและมีเครื่ องหมาย
การค้าเป็ นของตนเอง มีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ประเทศนอร์ เวย์ และมีโรงงานอยูท่ ี่ประเทศโปแลนด์
และนอร์เวย์ โดยมีการจําหน่ายสิ นค้าในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย
TU Norway และผูข้ ายได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้ อขายในวันที่ 12 กันยายน 2557 ตามที่บริ ษทั ฯได้ยื่น
ข้อเสนอซื้ อกิ จการของ King Oscar โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะซื้ อหุ ้นทั้งหมดหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100
ของหุ น้ ที่ออกและเรี ยกชําระแล้วของกลุ่ม King Oscar ซึ่งถือหุ น้ ส่ วนใหญ่โดยกองทุน Private Equity
Fund Procuritas Capital Investors IV การซื้อขายดังกล่าวได้เสร็ จสิ้ นในไตรมาสสี่ ของปี 2557
ต่อมา บริ ษทั ฯได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั King Oscar โดยให้ Thai Union Europe Seafood 1
S.A. จัด ตั้งบริ ษ ัท Thai Union Poland Sp. Z.o.o. (TU Poland) ซึ่ งจดทะเบี ย นในประเทศโปแลนด์
เข้าซื้อกิจการ King Oscar Poland Sp. Z.o.o. ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศโปแลนด์ การปรับโครงสร้างนี้
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินรวม
เมื่ อวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2558 King Oscar Poland Sp. Z.o.o. ได้ชาํ ระบัญ ชี และควบรวมกิ จการ Thai
Union Poland Sp. Z.o.o. การควบรวมกิ จการเกิดขึ้นโดยการโอนสิ นทรัพย์และหนี้ สินทั้งหมดของ
King Oscar Poland Sp. Z.o.o.ให้ แก่ Thai Union Poland Sp. Z.o.o. การควบ รวมกิ จการนี้ ไม่ มี
ผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินรวม
การซื้อกิจการ Bumble Bee
เมื่ อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯมี มติอนุ มตั ิการเข้าซื้ อกิ จการของ
บริ ษทั Bumble Bee Holdco S.C.A. (“Bumble Bee”) ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- อนุมตั ิการเข้าทําสัญญาซื้อขายหุ ้นและกิจการของ Bumble Bee ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
ทะเลบรรจุ ก ระป๋ องและบรรจุ ถุ งแบบครบวงจรและมี เครื่ อ งหมายการค้าเป็ นของตนเอง มี
สํานัก งานใหญ่ ต้ งั อยู่ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และมี โรงงานตั้งอยู่ใ นประเทศฟิ จิ โคลัม เบี ย
มอริ เชี ยส จีน ไทยและสหรัฐอเมริ กา โดยมีการจําหน่ ายสิ นค้าในทวีปอเมริ กาเหนื อ การเข้าทํา
สัญญาที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดของรายการดังนี้
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-

บริ ษทั ฯ และ ผูข้ าย (Lion/Big Catch Cayman L.P. ซึ่ งเป็ นห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดจดทะเบียนใน
หมู่เกาะเคย์แมน) ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตามที่บริ ษทั ฯ
ได้ยื่นข้อเสนอซื้ อกิจการของ Bumble Bee ความสมบูรณ์ของการเข้าทําธุ รกรรมจะขึ้นอยู่
กับการปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาและการได้รับอนุ ญาตในการ
ควบรวมกิจการ (Competition Clearance)

-

บริ ษ ัท ฯมี วตั ถุ ประสงค์ที่ จะซื้ อหุ ้น ทั้งหมดของ Bumble Bee จํานวน 1,000,001 หุ ้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยหุ ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ ้นและหุ ้นบริ หารจํานวน 1 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
100 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ Bumble Bee

-

บริ ษทั ฯตกลงจะจ่ายชําระค่าหุ ้นร้อยละ 100 ของ Bumble Bee จากแหล่งเงินทุนที่ได้รับ
จากสถาบัน การเงิ น ในประเทศเป็ นมู ล ค่ ากิ จ การรวมทั้งสิ้ น ไม่ เกิ น 1,510 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 49,801 ล้านบาท) โดยจะชําระเงินให้แก่ผขู ้ ายในวันที่ธุรกรรมเสร็ จสิ้ น

-

บริ ษทั ฯจะเข้าซื้ อหุ ้นที่มูลค่ารวมของค่าตอบแทนในราคาซื้ อพื้นฐานที่ 1,510 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 49,801 ล้านบาท) ทั้งนี้ ราคาซื้ อ (Purchase price) จะคํานวณจากราคา
ซื้อพื้นฐานหักด้วย
(ก) หนี้สินสุ ทธิของ Bumble Bee และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ธุรกรรมเสร็ จสิ้ น
(ข) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกรรมของผูข้ ายตามที่คู่สญ
ั ญาตกลงกัน และ
(ค) การปรับเงินลงทุนหมุนเวียนสุ ทธิ*
* การปรับเงินลงทุนหมุนเวียนสุ ทธิ คือ ปรับเพิ่มหรื อลดด้วยส่ วนต่างระหว่างประมาณ
การมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น หมุ น เวี ย นสุ ท ธิ (project net working capital) กับ มู ล ค่ า เงิ น ทุ น
หมุนเวียนสุ ทธิ (net working capital) ของ Bumble Bee และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ธุรกรรม
เสร็ จสิ้ น

-

ประมาณการค่ า ตอบแทนในการซื้ อ ตามสู ต รคํา นวณข้า งต้น จะมี มู ล ค่ า ประมาณ
749,847,000 เหรี ยญสหรั ฐฯ หรื อ 24,731 ล้านบาท โดยคํานวณจากราคาซื้ อพื้นฐานตาม
สัญ ญาคือ 1,510 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ (ประมาณ 49,801 ล้านบาท) หัก หนี้ สิ น สุ ทธิ ตาม
งบการเงิ นรวมของ Bumble Bee และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่ งมี จาํ นวน
ประมาณ 760 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 25,070 ล้านบาท ดังนั้น ประมาณการค่าตอบแทน
ในการซื้ อจึงมีค่าเท่ากับ 749,847,000 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 24,731 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ประมาณการค่าตอบแทนนี้ อาจเปลี่ ยนแปลงได้เนื่ องจาก หนี้ สิ น สุ ทธิ ของ Bumble Bee
และบริ ษทั ย่อยอาจมีการเปลี่ยนแปลง และบริ ษทั ฯไม่สามารถประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินธุรกรรมของผูข้ ายตามที่คู่สญ
ั ญาตกลงกัน และการปรับเงินลงทุนหมุนเวียนสุ ทธิ ซึ่ ง
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ต้องใช้ในการคํานวณตามสู ต รข้างต้น ทั้งนี้ การคํานวณตามสู ต รใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น
32.981 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ
-

แหล่งที่มาของเงินทุนในการซื้อกิจการครั้งนี้มาจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินในประเทศ
2 แห่ ง รวมเป็ นจํานวนวงเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 1,510 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีกาํ หนดชําระ
คืนทั้งหมดภายใน 13 เดือนนับจากวันที่เข้าทําสัญญา

- อนุ มตั ิการเข้าทําสัญ ญากู้ยืมเงิน เพื่อนํามาใช้ในการซื้ อหุ ้น และกิ จการของ Bumble Bee ตามที่
กล่าวข้างต้น
- อนุมตั ิการแต่งตั้ง UBS AG ทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาการควบรวมกิจการให้กบั บริ ษทั ฯ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 บริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่างการทําธุ รกรรมเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้อ กําหนดและ
เงื่อนไขต่างๆในสัญญา และการได้รับอนุญาตในการควบรวมกิจการ (Competition Clearance)
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด (TUM) และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั นิ ว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จํากัด (NFF)
ได้มีมติพิเศษอนุ มตั ิการเลิกกิจการ NFF ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2557 และชําระบัญชีเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2557
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด (TFM) และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไทยควอลิต้ ี ชริ มพ์ จํากัด (TQS) ได้มี
มติ พิ เศษอนุ ม ัติ ก ารเลิ ก กิ จ การ TQS ได้จ ดทะเบี ยนเลิ ก บริ ษ ัท กับ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่
27 มีนาคม 2557 และชําระบัญชีเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
10. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
10.1 รายละเอียดของเงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด (TFM) บริ ษทั
ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด (TUM) และบริ ษทั อื่นควบคุมร่ วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
(การร่ วมค้าของ TFM
และบริ ษทั อื่น)
Cindena Resources
Limited (การร่ วมค้า
ของ TUM และบริ ษทั
อื่น)
Century (Shanghai)

จําหน่ายอาหารกุง้ และวัสดุในการเพาะพันธุ์
กุง้ และลงทุนในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจ
เพาะพันธุ์และจําหน่ายกุง้
เจ้าของเครื่ องหมายการค้า "Century" ซึ่งเป็ น
เครื่ องหมายการค้าสําหรับปลาทูน่ากระป๋ อง
ที่จดั จําหน่ายในต่างประเทศ
ผูน้ าํ เข้าและส่งออกอาหาร

งบการเงินรวม
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557

สัดส่วนเงินลงทุน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
51.00
51.00

ไทย

860 ล้านบาท

860 ล้านบาท

หมู่เกาะ
บริ ติช
เวอร์จิ้น

500,000
เหรี ยญสหรัฐฯ

500,000
เหรี ยญสหรัฐฯ

50.00

50.00

จีน

4 ล้านเหรี ยญ

4 ล้านเหรี ยญ

50.00

50.00
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Trading Co., Ltd. (การ
ร่ วมค้าของ TUM และ
บริ ษทั อื่น)

สหรัฐฯ

สหรัฐฯ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
Cindena Resources Limited
Century (Shanghai) Trading Co., Ltd.
รวม

ราคาทุน
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
438,600
438,600
8,075
8,075
75,900
75,900
522,575
522,575

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
451,846
514,764
8,075
8,075
32,681
29,645
492,602
552,484

ในระหว่างไตรมาสหนึ่ งของปี 2557 บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด (TMAC) ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด (TUH) (บริ ษทั ย่อย) จํานวน 4 ล้านหุ น้ (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุ น้
ที่จดทะเบี ยนเพิ่มทุนและออกจําหน่ ายใหม่ท้ งั หมดจํานวน 4 ล้านหุ ้น) รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ ายซื้ อ
ทั้งสิ้ น 40 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสหนึ่ งของปี 2557 บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด (TMAC) ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ทีเอ็มเค ฟาร์ม จํากัด (TMK) (บริ ษทั ย่อย) จํานวน 12 ล้านหุ น้ รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายซื้อทั้งสิ้ น
120 ล้านบาท การซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ใน TMK ครั้ งนี้ ทํา ให้ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น TMK ของ TMAC
เพิ่ มขึ้ นจากร้ อยละ 80 (ของหุ ้น ที่ ออกจําหน่ ายแล้วทั้งหมดจํานวน 15 ล้านหุ ้น ) เป็ นร้ อยละ 88.89
(ของ
หุ ้นที่ออกจําหน่ ายแล้วทั้งหมดจํานวน 27 ล้านหุ ้น) และในระหว่างไตรมาสสองของปี
2557 TMAC ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของ TMK เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 1.5 ล้านหุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายซื้ อ
ทั้งสิ้ น
12 ล้านบาท ทําให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 TMAC ถือ
หุ ้นใน TMK เป็ นจํานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 25.5 ล้านหุ ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 94.44 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายแล้ว
ทั้งหมดของ TMK จํานวน 27 ล้านหุ น้
ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2557 TUM ได้เข้าทําสัญญาการร่ วมค้ากับบริ ษทั ในฟิ ลิปปิ นส์ แห่ ง
หนึ่ ง ในการร่ ว มลงทุ น ในบริ ษ ัท Cindena Resources Limited (Cindena) โดยได้ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ ของ
Cindena เป็ นจํานวนเงิน 250,000 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 8.1 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 250,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50 ของหุ ้นจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วทั้งหมดของ
Cindena
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ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2557 TUM ผูถ้ ือเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม Century (Shanghai) Trading
Co., Ltd.(Century) ได้ทาํ สัญญาร่ วมลงทุนฉบับใหม่กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม สัญญาดังกล่าวเข้าลักษณะเป็ น
สัญญาการร่ วมค้า TUM ได้เปลี่ยนการบันทึกเงินลงทุนใน Century จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ น
เงินลงทุนในการร่ วมค้า การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนนี้ ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนของงบ
การเงินรวมของบริ ษทั ฯ
United Seafood Company
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาการก่ อตั้งบริ ษทั กับ Savola Foods Company
(Savola) ผูผ้ ลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภครายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อทําการตลาดและกระจาย
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯจะดําเนิ นการก่อตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนสามแห่ง คือ
United Seafood Company (No.1) United Seafood Company (No.2) และ United Seafood Company
(No.3) โดยบริ ษ ัท ฯจะถื อ หุ ้ น ในอัต ราร้ อ ยละ 60 ร้ อ ยละ 40 และร้ อ ยละ 50 ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษ ัท
ร่ วมทุนดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการจัดตั้งโดยชื่ อของบริ ษทั อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้การตกลง
ร่ วมกันของคู่สญ
ั ญา
10.2 ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวม
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
Century (Shanghai) Trading Co., Ltd.
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
(28,764)
(327)
3,159
(601)
(25,605)
(928)
(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
Century (Shanghai) Trading Co., Ltd.
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
(62,918)
(44,532)
3,036
(10,183)
(59,882)
(54,715)
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เงิ น ลงทุ นในการร่ วมค้าบางบริ ษทั บัน ทึ กโดยอาศัยข้อมูลทางการเงิ น ที่ จดั ทําโดยฝ่ ายบริ ห ารของ
บริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งยังไม่มีการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีภายนอก เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านเวลาทําให้
ฝ่ ายบริ หารของการร่ วมค้าดังกล่าวไม่สามารถจัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการสอบทานได้
11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2558
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย - หน่วยลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนทัว่ ไป
- หุน้ สามัญ
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

33,119

30,963

31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
37,307

(2,156)
30,963

(7,536)
29,771

3,413
34,376

821
30,592

29,771

12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
23,051,730
4,261,711
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
2,119,918
265,061
โอนออกระหว่างงวด
(90,372)
(11,737)
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย
(43,126)
(1,203)
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่
ตัดจําหน่าย
(51,000)
(17)
ค่าเสื่ อมราคาระหว่างงวด
(1,829,804)
(271,341)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ระหว่างงวด
(109,649)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
447,056
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
23,494,753
4,242,474
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การซื้อสิ นทรัพย์ Orion Seafood International
วัน ที่ 17 ธัน วาคม 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทฯมี มติ อนุ มตั ิ การเข้าซื้ อสิ น ทรั พ ย์บางส่ วน
ของ Orion Seafood International (Orion) โดยให้ Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) ซึ่ งเป็ น
บริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ฯและจดทะเบี ย นในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นผูด้ ําเนิ น การทําสั ญ ญาซื้ อ
สิ นทรั พย์ ต่อมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 TUFP ได้เข้าทําสัญ ญาซื้ อสิ นทรัพ ย์จาก Orion ซึ่ งเป็ น
ผูน้ าํ เข้าจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์จากกุง้ มังกรและสัตว์ทะเลอื่น และมีสํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยผลิตภัณฑ์ของ Orion มีจาํ หน่ ายอยู่ทวั่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในระหว่างไตรมาส
หนึ่ งของปี 2558 TUFP ได้บ ัน ทึ ก อาคารและอุป กรณ์ ที่ ได้มาจากการซื้ อสิ น ทรั พ ย์มูลค่าประมาณ
1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯหรื อประมาณ 30 ล้านบาท ในบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ในประเทศ และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศมีขอ้ จํากัดในการก่อภาระผูกพันจากการกูย้ ืมเงิน
ระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
14,197,194
21,082
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
254,362
56,134
โอนเข้าระหว่างงวด
90,372
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย
(590)
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่
ตัดจําหน่าย
(501)
ค่าตัดจําหน่ายระหว่างงวด
(138,680)
(2,935)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
416,110
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
14,818,267
74,281
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เครื่ องหมายการค้า “Chicken of the sea” ใช้เป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศตามที่กล่าวในหมายเหตุ 14
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

17,099,209

26,086,541

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
5,093,185

8,889,561

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 บริ ษัท ฯมี เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นแบบไม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ค้ ํา ประกัน ประเภท
ตัว๋ แลกเงิน ทรัสต์รีซีทและสิ นเชื่ อเพื่อการส่ งออกจํานวนเงินรวม 5,093 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557:
8,890 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.55 ถึง 1.70 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 2.14 ถึง
2.20 ต่อปี )
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศมีวงเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารหลายแห่ งและมีวงเงินสิ นเชื่ออื่นๆ ที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น ดังนี้
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
สกุลเงิน
(ล้าน)
(ล้าน)
บาท
36,662
31,975
เหรี ยญสหรัฐฯ
8,713
5,867
ยูโร
347
311
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.2
Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 TUFP มีวงเงินสิ นเชื่อจาก Bank of America N.A. (BOA) จํานวน 150 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2557: 170 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) เงินกูย้ ืมนี้ มีอตั ราดอกเบี้ย LIBOR บวก
ร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี หรื ออัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ช้ นั ดีบวกร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี
หรื อร้อยละ 1.45 ถึงร้อยละ 3.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: อัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกร้อยละ 1.25 ถึง
ร้อยละ 2.25 ต่อปี หรื ออัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ ช้ นั ดี บวกร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี หรื อร้อยละ
1.42 ถึงร้อยละ 3.25 ต่อปี ) โดยวงเงินนี้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 สิ งหาคม 2556 ถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2559
(31 ธันวาคม 2557: ตั้งแต่วนั ที่ 5 สิ งหาคม 2556 ถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2559) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
เงิ น กู้คงเหลื อของวงเงิ น ดังกล่าวมี จาํ นวน 110 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ ฯ (31 ธัน วาคม 2557: 156 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ) คงเหลือวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 40 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2557:
10 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวคํ้าประกันโดยลูกหนี้และสิ นค้าคงเหลือของ TUFP และ
TUFP ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงอัตราส่ วนความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบี้ย
30
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และอัตราส่ วนแสดงความสามารถในการกูย้ ืม ซึ่ งรวมถึงการจํากัดการก่อหนี้ การทําสัญญาเช่าเพื่อ
การลงทุน รายจ่ายฝ่ ายทุน รายการเกี่ยวกับกิจการในกลุ่มบริ ษทั การจัดสรรและจ่ายเงินปันผล ณ วันที่
30 กันยายน 2558 TUFP สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในเรื่ องอัตราส่ วนทางการเงินได้ตามที่กาํ หนด
ไว้
Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 Tri-U มีวงเงินสิ นเชื่อจาก Bank of America N.A. (BOA) จํานวน 110 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2557: 110 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) เงินกูย้ ืมนี้ มีอตั ราดอกเบี้ย LIBOR บวก
ร้อยละ 2.00 หรื อร้อยละ 2.25 ต่อปี หรื ออัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ ช้ นั ดีหรื ออัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ ช้ นั ดีบวก
ร้อยละ 1.00 ต่อปี หรื อร้ อยละ 1.25 ต่อปี หรื อร้อยละ 2.00 ถึง 5.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: อัตรา
ดอกเบี้ ย LIBOR บวกร้ อยละ 2.00 หรื อร้ อยละ 2.25 ต่อปี หรื ออัตราดอกเบี้ ยลูกหนี้ ชั้น ดี ห รื ออัตรา
ดอกเบี้ยลูกหนี้ ช้ นั ดี บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี หรื อร้อยละ 1.25 ต่อปี หรื อร้อยละ 2.75 ถึงร้อยละ 6.25
ต่อปี ) โดยวงเงินนี้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 (31 ธันวาคม 2557:
ตั้งแต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินกูค้ งเหลือของ
วงเงินสิ นเชื่ อดังกล่าวมีจาํ นวน 75 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2557: 99 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
คงเหลือวงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 23 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2557: 8 ล้านเหรี ยญ
สหรั ฐฯ) วงเงิ น สิ น เชื่ อดังกล่ าวคํ้าประกันโดยลูกหนี้ เครื่ องหมายการค้า Chicken of the Sea และ
สิ นค้า คงเหลื อ ของ Tri-U และ Tri-U ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ามข้อ กํา หนดต่ า งๆ ซึ่ งรวมถึ ง อั ต ราส่ วน
ความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบี้ยและอัตราส่ วนความสามารถในการกูย้ ืมและข้อกําหนดอื่นๆ
ซึ่งรวมถึงการจํากัดการก่อหนี้ การทําสัญญาเช่าเพื่อการลงทุน รายจ่ายฝ่ ายทุน รายการเกี่ยวกับกิจการ
ในกลุ่มบริ ษทั การจัดสรรและจ่ายเงินปั นผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 Tri-U สามารถปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้ได้
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. (YCC)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 YCC มีวงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินจํานวน 23 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(31 ธันวาคม 2557: 24 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) เงินกูย้ ืมนี้ มีอตั ราดอกเบี้ยร้ อยละ 1.95 ถึ งร้อยละ 2.00
ต่ อ ปี (31 ธั น วาคม 2557: ร้ อ ยละ 1.95 ถึ ง ร้ อ ยละ 2.20 ต่ อ ปี ) โดยวงเงิ น นี้ ใช้ ไ ด้ ต้ ั งแต่ ว ัน ที่
23 กรกฎาคม 2558 ถึ งวัน ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2558 (31 ธัน วาคม 2557: 10 ตุ ล าคม 2557 ถึ งวัน ที่
25 พฤศจิ กายน 2558) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ยอดเงิน กูค้ งเหลือจํานวน 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(31 ธันวาคม 2557: 7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) คงเหลือวงเงินไม่ได้เบิกใช้จาํ นวน 19 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(31 ธันวาคม 2557: 17 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) (31 ธันวาคม 2557: วงเงินกูน้ ้ ี ค้ าํ ประกันโดยบัญชีลูกหนี้
ของ YCC)
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15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสร้าง
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2557
2558
174,593
69,412
10,212,540
8,292,596
10,225
81,600
3,171,304
2,111,548

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
344,090
427,979
1,467,695
1,075,440
2,815
29,532
674,767
402,362

7,694

6,479

5,611

4,827

228,938
13,805,294

162,922
10,724,557

29,154
2,524,132

22,966
1,963,106

16. เงินกู้ยืมระยะยาว
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาว เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.2
เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

เงินกูย้ มื สกุลเหรี ยญสหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลบาท
เงินกูย้ มื สกุลยูโร
เงินกูย้ มื สกุลสล็อตตีโปแลนด์
เงินกูย้ มื สกุลโครนนอร์เวย์
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
1,913
1,784
1,435
1,823
70
200
182
9
(2)
(3)
3,425
3,986
(1,569)
(936)
1,856
3,050

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
1,790
1,622
1,350
1,688
(2)
(3)
3,138
3,307
(1,472)
(450)
1,666
2,857
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การเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี เงิ น กู้ยืม ระยะยาวสําหรั บ งวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
3,986,259
3,307,040
บวก: กูเ้ พิ่ม
8,531
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
976
976
หัก: จ่ายเงินกู้
(734,534)
(337,500)
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
175,908
167,639
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(12,430)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
3,424,710
3,138,155
บริ ษทั ฯ
ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2554 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจํานวน 2,250 ล้านบาทจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 7 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ย THBFIX ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืน
เป็ นรายไตรมาส โดยชําระงวดแรกในเดื อนตุลาคม 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ยอดเงิน กูย้ ืม
คงเหลือมีจาํ นวน 1,350 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,688 ล้านบาท) ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯ
ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้ได้
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2556 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินจํานวน 49 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ
1,614 ล้านบาทจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ย LIBOR บวกร้อยละ 0.92 ต่อ
ปี มีกาํ หนดชําระคืนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 27 กรกฎาคม 2560 และ 27 กรกฎาคม 2561 ณ วันที่
30 กัน ยายน 2558 ยอดเงิ น กู้ยื ม คงเหลื อ มี จ ํานวน 49 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ 1,790 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2557: 49 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 1,622 ล้านบาท) ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น ณ วันที่
30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้ได้
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บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จํากัด (OKF)
ในระหว่ า งไตรมาสสี่ ของปี 2554 OKFได้ ท ํา สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ระยะยาวจํา นวน 350 ล้า นบาท
จากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งในประเทศ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี ตั้งแต่เดื อนตุลาคม
2554 และอัตรา FDR บวกด้วยร้อยละ 2.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป มีกาํ หนดชําระคืน
เป็ นรายเดือน โดยชําระงวดแรกในเดือนเมษายน 2555 เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับข้อจํากัด
ในการก่อภาระผูกพันในที่ดินของ OKF ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ยอดเงินกูย้ ืมคงเหลือมีจาํ นวน 85
ล้านบาท (31 ธัน วาคม 2557: 135 ล้านบาท) ภายใต้สัญ ญาเงิ น กู้ยืม OKF ต้องปฏิ บ ัติต ามเงื่ อนไข
ทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และ
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามสัญ ญา เป็ นต้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
OKF สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้ได้
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. (YCC)
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2557 YCCได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจํานวน 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
จากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ โดยมี อตั ราดอกเบี้ ย LIBOR บวกร้ อยละ 1.7 ต่ อปี มี
กําหนดชําระคืนเป็ นรายครึ่ งปี โดยชําระงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ยอดเงินกูย้ มื คงเหลือมีจาํ นวน 3.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 111 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 4.4 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 152 ล้านบาท) ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม YCC ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงิน
บางประการตามที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 YCC สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ
ตามที่กาํ หนดไว้ได้ วงเงินกูน้ ้ ีค้ าํ ประกันโดยอาคารและอุปกรณ์ของ YCC
การซื้อกิจการ Bumble Bee
ในระหว่ างไตรมาสสี่ ข องปี 2557 บริ ษ ัท ฯได้ท าํ สั ญ ญาขอวงเงิ น กู้ยืม จํานวน 1,510 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐฯจากสถาบันการเงินสองแห่ งในประเทศเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้ อหุ ้นและกิจการ
ของ Bumble Bee ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 9 สัญญาเงินกูม้ ีอตั ราดอกเบี้ย LIBOR บวกร้อยละ 2.5
ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 13 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามสัญญาเป็ นต้น ณ วันที่
30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯยังไม่ได้เบิกใช้วงเงินกูด้ งั กล่าว
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การซื้อกิจการ MerAlliance
ในระหว่างไตรมาสสี่ ข องปี 2557 บริ ษ ัท Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH) ในประเทศ
ฝรั่ ง เศสได้ซ้ื อกิ จ การของ EUROPEENNE DE LA MER SAS ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ 1.3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินกูย้ ืมที่ได้มาจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 2 ล้านยูโร หรื อ 62
ล้า นบาท (31 ธั น วาคม 2557: 5 ล้า นยู โ รหรื อ 200 ล้า นบาท) มี อ ัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 3.9 ต่ อ ปี
(31 ธันวาคม 2557: ระหว่างร้ อยละ 0.7 ถึงร้อยละ 1.7 ต่อปี ) และมี กาํ หนดชําระคืนในปี 2558 และ
ปี 2562
การซื้อกิจการ King Oscar AS
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2557 บริ ษทั TU Norway บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯเข้าทําสัญญาซื้อหุ ้นและ
กิจการของ King Oscar ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 1.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ มื ที่ได้มาจาก
การซื้ อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 4.5 ล้านยูโรหรื อ 182 ล้านบาท (30 กันยายน 2558: ไม่มี) มีอตั รา
ดอกเบี้ยร้อยละ WIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 1.35 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนในปี 2558
ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2558 บริ ษทั King Oscar AS ได้ทาํ สัญ ญากูย้ ืมเงิน ระยะยาวจํานวน
2 ล้านโครนนอร์เวย์ หรื อประมาณ 9 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนในเดือนมีนาคม 2563
17. หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้ออกและเสนอขาย
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยในวงเงินจํานวนไม่เกิ น 8,500 ล้านบาท หรื อเงินสกุลอื่นใน
วงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ชาํ ระหนี้ เดิ มและเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยเสนอขายแก่ผูล้ งทุน
ทัว่ ไปและ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินการ
ออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยในวงเงินจํานวนไม่เกิ น 15,000 ล้านบาท
หรื อเงินสกุลอื่ นในวงเงินเที ยบเท่าเพื่อใช้ชาํ ระหนี้ เดิ มและเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดย
เสนอขายแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปและ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
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เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิเพิ่มวงเงินการ
ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ของบริ ษ ทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยจากปั จจุบนั ภายในวงเงิน จํานวนไม่ เกิ น
15,000 ล้านบาท เป็ นภายในวงเงิ น จํานวนไม่ เกิ น 25,000 ล้านบาท หรื อ เงิ น สกุ ล อื่ น ในวงเงิ น
เที ยบเท่ าเพื่ อช่ วยในการบริ ห ารความเสี่ ยงทางการเงิ น และควบคุ มต้น ทุ น เงิ น กู้ในสภาวะที่ อตั รา
ดอกเบี้ ยกําลังสู งขึ้นตลอดจนสามารถรองรับการใช้เงินในระยะยาวเพื่อสนับสนุ นการขยายตัวใน
อนาคต โดยเสนอขายแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
บริ ษทั ฯได้ออกหุ ้นกูช้ นิ ดไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีผูแ้ ทนถื อหุ ้นกูแ้ ละไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
หุน้ กู้
(ร้อยละต่อปี ) อายุ
ครบกําหนด
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2
4.70
5 ปี 27 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3
5.02
10 ปี 27 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1
3.58
3 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2560
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2
4.21
5 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3
4.69
7 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4
5.18
10 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2567
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1
4.21
7 ปี
9 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2
4.58
10 ปี
9 ตุลาคม 2567
รวมหุน้ กู้ - ราคาตามมูลค่า
หัก: ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
หุน้ กู้ - สุ ทธิ
หัก: หุน้ กูท้ ี่จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

จํานวนหน่วย
(พันหน่วย)
1,950
1,500
2,500
3,150
1,550
1,050
1,000
3,500

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
1,950
1,950
1,500
1,500
2,500
2,500
3,150
3,150
1,550
1,550
1,050
1,050
1,000
1,000
3,500
3,500
16,200
16,200
(21)
(25)
16,179
(1,949)
14,230

16,175
16,175
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หุ ้นกูด้ งั กล่าวข้างต้นระบุให้บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ เช่น การรักษาอัตราส่ วนหนี้ สิน
สุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและอัตราส่ วนของความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและเงื่อนไขต่างๆ
ที่ระบุไว้ในข้อกําหนดการออกหุ ้นกู้ เช่น ต้องไม่จ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดในแต่ละปี บัญชีเป็ น
จํานวนเกินกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิประจําปี เป็ นต้น
18. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากรของแต่ละประเทศ
ค่ าใช้จ่ ายภาษี เงิ น ได้ข องบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยสําหรั บ งวดสามเดื อ นและเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

468,914
(13,969)
454,945

308,234
(118)
(11,435)
296,681

93,951
(8,899)
85,052

65,729
5,813
71,542

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน

1,124,236
(3,084)
1,121,152

760,755
(45)
(4,437)
756,273

238,396
3,473
241,869

92,948
980
93,928
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายการซึ่ งไม่สามารถ
ถือเป็ นค่าใช้จ่าย
สํารองค่าเผือ่ การลดลงของ
ลูกหนี้การค้า
มูลค่าสิ นค้า
มูลค่าทรัพย์สิน
อื่น ๆ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินค้างจ่าย
ต้นทุนกูย้ มื ในสิ นค้าคงเหลือ
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สํารองอื่น
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557

138

137

-

-

30
14
36
1
62
140
268
204
893

26
26
20
35
54
125
243
130
796

6
7
8
21

5
3
7
7
3
25

629
4,204
295
237
5,365

593
3,959
1
201
301
113
5,168

3
45
9
57

3
45
9
57

19. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด โดยได้
ปรั บ จํา นวนหุ ้ น ตามสั ด ส่ ว นที่ เปลี่ ย นไปของจํา นวนหุ ้ น สามัญ ที่ เปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2557 และได้ป รั บ ปรุ ง จํา นวนหุ ้ น สามัญ ที่ ใ ช้ใ นการคํา นวณกํา ไรต่ อ หุ ้ น ของงวดก่ อ นที่ นํา มา
เปรี ยบเที ยบ โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เกิ ดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ เริ่ มต้นของงวดแรกที่
เสนอรายงาน
38

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่าง
งวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่า
ปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วัน
ออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดแสดงการคํานวณได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
กําไรสําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2558
2557
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

1,625,601

หัก: ดอกเบี้ยจากหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่รับรู ้
ในระหว่างงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
การแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการ
แปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ 1,625,601

จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไรต่อหุน้
2558
2557
2558
2557
(ล้านหุน้ ) (ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

1,922,039

4,772

4,590

(146,538)

-

-

-

-

182

1,775,501

4,772

4,772

0.34

0.42

0.34

0.37

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2558
2557
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

3,995,119

หัก: ดอกเบี้ยจากหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่รับรู ้
ในระหว่างงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
การแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการ
แปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ 3,995,119

จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไรต่อหุน้
2558
2557
2558
2557
(ล้านหุน้ ) (ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

1,215,690

4,772

4,590

(146,538)

-

-

-

-

182

1,069,152

4,772

4,772

0.84

0.26

0.84

0.22
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งบการเงินรวม
กําไรสําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2558
2557
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

4,545,022

บวก: ดอกเบี้ยจากหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่รับรู ้
ในระหว่างงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
การแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการ
แปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ 4,545,022

จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไรต่อหุน้
2558
2557
2558
2557
(ล้านหุน้ ) (ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

4,393,245

4,772

4,590

79,349

-

-

-

-

182

4,472,594

4,772

4,772

0.95

0.96

0.95

0.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2558
2557
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
บวก: ดอกเบี้ยจากหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่รับรู ้
ในระหว่างงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
การแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการ
แปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ

จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
กําไรต่อหุน้
2558
2557
2558
2557
(ล้านหุน้ ) (ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

5,097,503

2,178,210

4,772

4,590

-

79,349

-

-

-

-

-

182

5,097,503

2,257,559

4,772

4,772

1.07

0.47

1.07

0.47

ในระหว่างไตรมาสสี่ ปี 2557 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูค้ รบทั้งจํานวนแล้ว
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20. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ
ในระหว่ า งงวดปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของส่ ว นงาน
ดําเนินงานที่รายงาน
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ส่วนงานผลิตและ
จําหน่ายอาหาร
สําเร็จรู ปแช่แข็ง
และบรรจุกระป๋ อง
รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน

ส่วนงานสนับสนุน
การดําเนินงาน
และธุรกิจอื่น

รวมส่วนงานที่
รายงาน

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

33,653,499
1,829,392

1,535,269
616,651

35,188,768
2,446,043

(2,586,751)
(2,446,043)

32,602,017
-

35,482,891
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
1,629,794
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น

2,151,920

37,634,811

(5,032,794)

32,602,017

143,063

1,772,857

840,006

2,612,863
(373,141)
69,887
(69,319)

กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2,240,290
(454,945)

กําไรสําหรับงวด

1,785,345
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
ส่วนงานผลิตและ
จําหน่ายอาหาร
สําเร็จรู ปแช่แข็ง
และบรรจุกระป๋ อง

รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน

ส่วนงานสนับสนุน
การดําเนินงาน
และธุรกิจอื่น

รวมส่วนงานที่
รายงาน

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

32,770,273
1,913,055

1,428,797
643,112

34,199,070
2,556,167

(3,775,814)
(2,556,167)

30,423,256
-

34,683,328
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
2,387,742
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายได้อื่น

2,071,909

36,755,237

(6,331,981)

30,423,256

229,549

2,617,291

(142,061)

2,475,230
(151,523)
87,967
20,861

กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2,432,535
(296,681)

กําไรสําหรับงวด

2,135,854
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(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ส่วนงานผลิตและ
จําหน่ายอาหาร
สําเร็จรู ปแช่แข็ง
และบรรจุกระป๋ อง
รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน

95,237,049
3,920,377
99,157,426

รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
3,945,480
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น

ส่วนงานสนับสนุน
การดําเนินงาน
และธุรกิจอื่น

รวมส่วนงานที่
รายงาน

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

4,149,533
2,109,569
6,259,102

99,386,582
6,029,946
105,416,528

(7,536,907)
(6,029,946)
(13,566,853)

91,849,675
91,849,675

438,517

4,383,997

2,763,559

7,147,556
(1,140,131)
189,179
(133,395)

กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

6,063,209
(1,121,152)
4,942,057

กําไรสําหรับงวด

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
ส่วนงานผลิตและ
จําหน่ายอาหาร
สําเร็จรู ปแช่แข็ง
และบรรจุกระป๋ อง
รายได้
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน

94,163,956
4,360,043
98,523,999

รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
6,441,875
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

ส่วนงานสนับสนุน
การดําเนินงาน
และธุรกิจอื่น

รวมส่วนงานที่
รายงาน

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

3,574,814
2,226,325
5,801,139

97,738,770
6,586,368
104,325,138

(9,108,897)
(6,586,368)
(15,695,265)

88,629,873
88,629,873

442,771

6,884,646

(203,905)

6,680,741
(1,200,300)
109,445
116,606
5,706,492
(756,273)
4,950,219
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21. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
- อนุ มตั ิ เรื่ องการลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯจากเดิ มจํานวน 1,202,000,000 บาท (หุ ้น สามัญ
4,808,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็ นจํานวน 1,192,953,874 บาท (หุ ้นสามัญ
4,771,815,496 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยยกเลิกหุ ้นสามัญที่จดทะเบียนแล้วแต่ยงั
มิได้ออกจัดสรรจํานวน 9,046,126 บาท (หุ ้นสามัญ 36,184,504 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท)
และการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ข้อ 4 เรื่ อ งทุ น จดทะเบี ย น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
- อนุ มตั ิ เรื่ องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจํานวน 300,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นเพิ่ม
1,200,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้น ละ 0.25 บาท จากเดิ ม 1,192,953,874 บาท เป็ น 1,492,953,874
บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
- อนุมตั ิการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุน้ ดังนี้
ก)

เสนอขายและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิ น 1,200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรหุ ้นซึ่ งมีรายชื่ อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น ณ วัน ที่ จะได้กาํ หนดต่อไปโดยคณะกรรมการของ
บริ ษ ัท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Preferential Public
Offering) (“การเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะเจาะจง”)

ข)

ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ ก) ข้างต้น บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ดําเนิ นการเสนอขายและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั นักลงทุนตามที่
คณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯเห็ น สมควรโดยจะเสนอขายต่ อ บุ คคลในวงจํากัด (Private
Placement Offering)
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีสิทธิ ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ ก)
และ ข) ให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมหรื อผูล้ งทุนรายใดๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ ้นดังกล่าวอาจเป็ นผล
ให้ (ก) เป็ นการกระทําการขัด ต่ อ กฎหมายหรื อ ระเบี ย บข้อ บังคับ ใดๆ ของประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อ (ข) เป็ นผลให้บริ ษทั ฯมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อต้อง
ดําเนิ นการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่ตอ้ งดําเนิ นการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
กําหนดในการจัดสรรของบริ ษทั ฯ
รายการกระทบยอดจํานวนทุนจดทะเบียน
(หน่วย: หุน้ )
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ น้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุ น้ สามัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4,808,000,000
(36,184,504)
1,200,000,000
5,971,815,496

22. เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในปี 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ผูถ้ ือหุน้ วันที่ 3 เมษายน 2558
2557 จ น ถึ งวั น ที่ 31 ธั น ว าค ม
2557
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2558
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2558
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558

รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้
(ล้านบาท)
(บาท)

1,193

0.25

1,527
2,720

0.32
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อนุมตั ิโดย
เงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ผูถ้ ือหุน้ วันที่ 3 เมษายน 2557
2556 จนถึงวั น ที่ 31 ธั น วาคม
2556
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2557
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2557

รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้
(ล้านบาท)
(บาท)

1,021

0.89

1,377
2,398

1.20

23. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้วยยอดขายขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้
จัดสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
24.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงงาน คลังสิ นค้า การซื้ อ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ดังนี้
สัญญาสร้างอาคารโรงงานและคลังสิ นค้า
สัญญาซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
104 ล้านบาท
78 ล้านบาท
1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
66 ล้านบาท
44 ล้านบาท
3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
3 ล้านยูโร
4 ล้านเยน
-
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24.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและบริการอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังต่อไปนี้
ก) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็ นจํานวนดังต่อไปนี้

สัญญาเช่าอาคารและบริ การ

สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญาเช่ายานพาหนะ
สัญญาเช่าเครื่ องจักร

สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และเครื่ องถ่ายเอกสาร
สัญญาซ่อมบํารุ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญาบริ การการตลาดและบริ หาร
สัญญาบริ การเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย

สัญญาเช่าอาคารและบริ การ
สัญญาเช่าที่ดิน

สัญญาเช่ายานพาหนะ
สัญญาเช่าเครื่ องจักร

สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์และเครื่ องถ่ายเอกสาร
สัญญาจ้างที่ปรึ กษา
สัญญาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญาบริ การการตลาดและบริ หาร
สัญญาบริ การเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย
สัญญาจ้างบริ การด้านการเงิน

ภายใน 1 ปี
113 ล้านบาท
2 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
2 ล้านยูโร
2 ล้านบาท
25 ล้านบาท
3 ล้านบาท
1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
16 ล้านบาท
1 ล้านบาท
46 ล้านบาท
3 ล้านบาท
1 ล้านบาท

ภายใน 1 ปี
111 ล้านบาท
2 ล้านยูโร
1 ล้านบาท
4 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
1 ล้านยูโร
34 ล้านบาท
1 ล้านยูโร
3 ล้านบาท
14
14
1
10
3
2
3

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
จ่ายชําระภายใน
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
304 ล้านบาท
126 ล้านบาท
3 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
8 ล้านยูโร
1 ล้านยูโร
3 ล้านบาท
1 ล้านยูโร
1 ล้านยูโร
11 ล้านบาท
1 ล้านยูโร
3 ล้านบาท
2 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
15 ล้านบาท
1 ล้านบาท
-

รวม
543 ล้านบาท
5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
11 ล้านยูโร
5 ล้านบาท
2 ล้านยูโร
36 ล้านบาท
1 ล้านยูโร
6 ล้านบาท
3 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
31 ล้านบาท
1 ล้านบาท
46 ล้านบาท
4 ล้านบาท
1 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ่ายชําระภายใน
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
250 ล้านบาท
216 ล้านบาท
8 ล้านยูโร
3 ล้านยูโร
2 ล้านบาท
1 ล้านบาท
9 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
1 ล้านยูโร
1 ล้านยูโร
23 ล้านบาท
1 ล้านยูโร
6 ล้านบาท
1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
12 ล้านบาท
1 ล้านบาท
3 ล้านบาท
-

รวม
ล้านบาท
ล้านยูโร
ล้านบาท
ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
ล้านยูโร
ล้านบาท
ล้านยูโร
ล้านบาท
ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

577
13
4
13
3
57
2
9
1
26
14
1
11
6
2
3
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ข) บริ ษทั ฯมีส่วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
1.9 ล้านหุน้
(ไม่มีมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.9 ล้านหุน้
(ไม่มีมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้)

ค) บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้ตกลงที่ จะจ่ายค่าตอบแทนสําหรับสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องจักรและ
อุ ป กรณ์ ในการผลิ ต โดยจะต้อ งจ่ ายค่ าตอบแทนในอัต ราคงที่ บ วกส่ ว นเพิ่ ม ของผลผลิ ต ที่ ไ ด้
บริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายค่าสิ ทธิ น้ ี สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็ นจํานวน
เงิน 0.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2557: 0.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) และสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2558 เป็ นจํานวนเงิน 0.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2557: 0.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
24.3 การคํา้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงินประมาณ 33 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 30 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติของบริ ษทั ฯ
ข) ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ห นั ง สื อ คํ้า ประกัน ที่ อ อกโดยธนาคารในนามของ
บริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงินประมาณ 85 ล้านบาท 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 1 ล้านยูโรและ 2
ล้านโครนนอร์ เวย์ (31 ธันวาคม 2557: 82 ล้านบาทและ 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติของบริ ษทั ย่อย
ค) คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งได้อนุ มตั ิการออกหนังสื อให้คาํ มัน่ ในฐานะ
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วม (Shareholder Undertaking) ในบริ ษทั ร่ วมต่างประเทศของบริ ษทั ย่อยนั้น ที่จะร่ วม
รับผิดชอบเป็ นจํานวนเงินไม่เกิ น 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หากมีการเรี ยกให้บริ ษทั ผูร้ ่ วมทุนอีก
สองรายชําระเงินให้กบั สถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามสัญญาคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ง) ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี ห นังสื อคํ้าประกันในนามบริ ษทั เป็ นจํานวน
61.2 ล้านบาท (31 ธัน วาคม 2557: 61.2 ล้านบาท) กับสถาบัน การเงิ นแห่ งหนึ่ งเพื่อคํ้าประกัน
วงเงินสิ นเชื่อให้กบั กิจการร่ วมค้าของบริ ษทั นั้น
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24.4 คดีฟ้องร้ อง
Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U)
คดี ความซึ่ ง Tri-U ถูกยื่นฟ้ อง ในศาลแห่ งมลรัฐนิ วเจอร์ ซีย ์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในฐานล้มเหลว
ในการเตือนผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นต่อสุ ขภาพจากสารปรอทในปลาทูน่า คดี ความ
ดังกล่าวได้ถูกยกฟ้องแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 อย่างไรก็ตามโจทก์ได้แก้ไขคําร้องเป็ นรายบุคคล
และยื่นต่อศาลอุทธรณ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2550 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายได้
ตกลงทําสัญญายุติขอ้ พิพาทโดยการชดใช้เงินจํานวน 0.3 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้แก่โจทก์ใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ศาลได้ออกคําสั่งสิ้ นสุ ดคดีและไม่ให้มีการฟ้องร้อง
อีก
เมื่ อวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2558 Tri-U ได้รับหมายเรี ยกจากหน่ วยงานป้ องกัน การผูกขาดทางการค้า
กระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Antitrust Division of the United States Department of
Justice) (the “DOJ”) โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสอบสวนในความเป็ นไปได้เกี่ ยวกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นกฎหมายการแข่งขันทางการค้าโดย Tri-U มีเจตนาที่มุ่งมัน่ ในการให้ความ
ร่ วมมืออย่างเต็มที่สาํ หรับการสอบสวนในครั้งนี้ เนื่ องจากการสอบสวนดังกล่าวมีผลทําให้บริ ษทั ฯ
ต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ งข้อ มู ลในหนังสื อ ชี้ ช วนสําหรั บ การเสนอขายหุ ้ น ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไปโดย
เฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering) ดังนั้น บริ ษทั ฯได้ตดั สิ นใจอย่างระมัดระวังรอบคอบ
และพิจารณาเห็ นสมควรว่าควรระงับการเสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะเจาะจงไว้
ก่ อน ตามที่ ได้แจ้งแก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพ ย์เมื่ อวันที่ 22
กรกฎาคม 2558 เพื่อรอข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 Tri-U ได้ถูกฟ้องเป็ นจําเลยร่ วมกับผูผ้ ลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกอื่น
อีกสองรายที่ศาลชั้นต้นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยโจทก์ได้กล่าวหาว่า Tri-U ฝ่ าฝื นกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า Sections 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้ องกันการผูกขาด (Sherman Antitrust Act) ขณะนี้
บริ ษทั ฯยังไม่สามารถคาดการณ์ความเป็ นไปได้ในผลของคดีดงั กล่าวได้
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Thai Union Europe (TUE)
เมื่ อวัน ที่ 21 กรกฎาคม 2558 TUE ได้รับหมายแจ้งการปรั บปรุ งภาษี จากหน่ วยงานกํากับภาษี ของ
ประเทศฝรั่งเศส (French Tax Authorities (FTA)) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี
ที่ออกใหม่ตามประมวลรัษฎากรของประเทศฝรั่งเศสภายใต้หวั ข้อ 212 I.b. โดยหน่วยงานดังกล่าวได้
ประเมินภาษี เงินได้ของบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2556 เพิ่มเติมเป็ นจํานวนเงิน 2.5 ล้านยูโร บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการสื่ อสารข้อมูลกับ FTAโดยที่ปรึ กษาด้านภาษีอากรของกลุ่มบริ ษทั มีความเห็น
ว่าข้อโต้แย้งของบริ ษทั ย่อยนั้นมีหลักฐานและได้เปรี ยบในกรณี น้ ี ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะไม่เกิดผล
เสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ
25. เครื่ องมือทางการเงิน
25.1 สั ญญาซื้อ/ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า/สั ญญาใช้ สิทธิเลือกซื้อ/ขายเงินตราต่ างประเทศ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสญ
จํานวน
ที่ซ้ือ
(ล้าน)

จํานวน
ที่ขาย
(ล้าน)

490

540

เยน
ยูโร
ปอนด์องั กฤษ
บริ ษทั ย่อย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

19

397
193
-

-

284

เยน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

54

183
37

ยูโร
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

226
-

5
14

เยน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

65

15
-

2

-

119
7

-

ดอลลาร์แคนาดา

-

3

ยูโร

-

2

สกุลเงิน
บริ ษทั ฯ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

ยูโร
ยูโร
ปอนด์องั กฤษ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซ้ือ
จํานวนที่ขาย

32.50 - 33.30 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
1.35 - 1.37 ยูโรต่อปอนด์องั กฤษ
0.78 - 0.91 ยูโรต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
8.82 - 9.64 โครนนอร์เวย์ต่อยูโร
0.62 - 0.65 ปอนด์องั กฤษต่อ
สหรัฐอเมริ กา
4.19 - 4.21 สล็อตตีโปแลนด์
ต่อยูโร
0.70 - 0.80 ปอนด์องั กฤษต่อยูโร
12.03 โครนนอร์เวย์ต่อ
ปอนด์องั กฤษ
-

32.50 - 36.48 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.27 - 0.31 บาทต่อเยน
36.37 - 48.45 บาทต่อยูโร
32.97 - 36.66 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.29 - 0.30 บาทต่อเยน
0.75 - 0.91 ยูโรต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
8.42 - 9.83 โครนนอร์เวย์ต่อยูโร
3.11 - 3.79 สล็อตตีโปแลนด์ต่อ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.03 สล็อตตีโปแลนด์ต่อเยน
-

วันครบกําหนดตามสัญญา

ตุลาคม 2558 - มกราคม 2569
พฤศจิกายน 2558 - เมษายน 2559
ธันวาคม 2558 - ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
พฤศจิกายน 2558 - กันยายน 2559
สิ งหาคม 2559 - กันยายน 2559
กันยายน 2559 - ธันวาคม 2559
ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2560
ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2558
กันยายน 2559 - ธันวาคม 2560

-

ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

-

ตุลาคม 2558 - มกราคม 2561
ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559

0.81 - 0.82 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อดอลลาร์แคนาดา
1.08 - 1.10 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อยูโร

ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558
พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559
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จํานวน
ที่ซ้ือ
(ล้าน)

จํานวน
ที่ขาย
(ล้าน)
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241

เยน
ยูโร
บริ ษทั ย่อย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

-

377
574

-

281

เยน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

21

252
-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

46

-

ยูโร

55

-

สกุลเงิน
บริ ษทั ฯ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซ้ือ
จํานวนที่ขาย

31.58 - 31.60 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.80 ยูโรต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.62 ปอนด์องั กฤษต่อ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.79 ปอนด์องั กฤษต่อยูโร

30.70 - 33.32 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.27 - 0.32 บาทต่อเยน
39.94 - 48.45 บาทต่อยูโร
32.08 - 33.47 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.27 - 0.28 บาทต่อเยน
-

วันครบกําหนดตามสัญญา

มกราคม 2558 - กรกฎาคม 2561
มีนาคม 2558 - กรกฎาคม 2558
เมษายน 2558 - ตุลาคม 2564
มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558
เมษายน 2558 - มิถุนายน 2558
ธันวาคม 2558

-

ธันวาคม 2558

-

ธันวาคม 2558

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยในประเทศมี ยอดคงเหลื อ ของสั ญ ญาที่ จะขาย
เงินตราต่างประเทศในอนาคตที่ มีเงื่อนไขพิเศษกับสถาบันการเงิ นหลายแห่ ง ทั้งนี้ จาํ นวนเงิ นตรา
ต่างประเทศที่ตกลงจะขายนั้นขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีจาํ นวนเงินตราต่างประเทศ
ระหว่าง 9.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯถึงสู งสุ ด 19 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2557: ระหว่าง 11 ล้าน
เหรี ยญสหรั ฐฯถึงสู งสุ ด 23 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 33.10 บาทถึง 33.70 บาทต่อ 1
เหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2557: ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 32.75 บาทถึง 33.50 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ)
สัญ ญาดังกล่าวครบกําหนดภายในเดื อนตุลาคมถึ งธันวาคม 2558 (31 ธันวาคม 2557: มิ ถุนายนถึ ง
พฤศจิกายน 2558)
บริ ษทั ฯมีสัญญาสิ ทธิ ที่จะขายเงินตราต่างประเทศในอนาคตกับธนาคารในประเทศ 2 แห่ ง จํานวน
รวม 200 ล้านยูโ ร ที่ อ ัต ราแลกเปลี่ ย น 42.00 บาทและ 42.50 บาทต่ อ 1 ยูโ ร โดยสั ญ ญาดังกล่ าว
ครบกําหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งในขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯก็มียอดคงเหลือของสัญญาสิ ทธิ
ที่ธนาคารในประเทศ 2 แห่ งดังกล่าวจะซื้ อเงินตราต่างประเทศในอนาคตกับบริ ษทั ฯจํานวนรวม 200
ล้านยูโร ที่ อตั ราแลกเปลี่ ยน 42.00 บาทและ 42.50 บาทต่อ 1 ยูโร โดยสัญญาดังกล่าวครบกําหนด
ภายในเดื อนพฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริ ษ ัท ฯได้ใช้สิท ธิ ดังกล่ าวครบถ้วนแล้วในระหว่าง
ไตรมาสหนึ่งของปี ปั จจุบนั
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นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศมียอดคงเหลือของสัญญาที่ จะซื้ อขายเงินตราต่างประเทศใน
อนาคตดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวน
ที่ซ้ือ
(ล้าน)
48

สกุลเงิน
ยูโร

จํานวน
ที่ขาย
(ล้าน)
-

จํานวนที่ซ้ือ

จํานวนที่ขาย

9.00 - 9.10 โครนนอร์เวย์ต่อยูโร

-

วันครบกําหนดตามสัญญา
ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวน
ที่ซ้ือ
(ล้าน)
5

สกุลเงิน
ยูโร

จํานวน
ที่ขาย
(ล้าน)
7.5

จํานวนที่ซ้ือ
1.30 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อยูโร

จํานวนที่ขาย

วันครบกําหนดตามสัญญา

1.30 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ธันวาคม 2558
ต่อยูโร

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ย อดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ เป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน
ยูโร
โครนนอร์เวย์
ปอนด์องั กฤษ

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2557
2558
2557
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
366
416
118
82
130
215
228
380
514
599
14
1
1
19
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.37
32.96
0.30
0.27
40.91
40.05
4.29
4.42
55.13
51.15

25.2 สั ญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Transaction agreements)
รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยงั คงมีผลบังคับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ
31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
บริ ษทั ฯ
จํานวนเงินต้น
1

2,040 ล้านบาท (2 ปี แรก)
170 - 1,700 ล้านบาท
(4 ปี หลัง)

2

510 ล้านบาท (2 ปี แรก)
42.5 - 425 ล้านบาท
(4 ปี หลัง)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.52
บวกร้อยละ 1.50 (2 ปี แรก)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 3 เดือน
บวกร้อยละ 1.75 (4 ปี หลัง)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.48
บวกร้อยละ 1.50 (2 ปี แรก)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 3 เดือน
บวกร้อยละ 1.75 (4 ปี หลัง)

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
ตุลาคม 2559

ตุลาคม 2559
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บริ ษทั ย่อย
จํานวนเงินต้น
1

68 ล้านยูโร

2

100 ล้านยูโร

3

22 ล้านยูโร

4

80 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

จํานวนเงินต้น
1

68 ล้านยูโร

2

100 ล้านยูโร

3

80 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
อัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.70
3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.73
3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.37
3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.85 - 2.55
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.70
3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.73
3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.85 - 2.55

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2559

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2559

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency and Interest Rate Swap agreements)
บริ ษทั ฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
1,997 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้านยูโร
6 เดือนลบร้อยละ 1.75
430 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 14 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
3 เดือน
สหรัฐฯ
3 เดือนบวกร้อยละ 0.20
614 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 20 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.54
3 เดือน
สหรัฐฯ
14 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
442 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
สหรัฐฯ
บวกร้อยละ 0.92
35 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
1,106 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.62
สหรัฐฯ
บวกร้อยละ 0.92
4,106 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.32
96.5 ล้านยูโร
2,050 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.375
1,647 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 40 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.375
326 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 10 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.915
3 เดือนบวกร้อยละ 0.75
สหรัฐฯ

วันสิ้ นสุ ด
สัญญา
มิถุนายน 2560
มิถุนายน 2559
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2560
ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
มกราคม 2561
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สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
1,951
ล้
า
นบาท
อั
ต
ราดอกเบี
้ ยลอยตัว THBFIX
10
6 เดือนบวกร้อยละ 0.98
11 1,951 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95
12 1,899 ล้านบาท
13 655 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.65
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.91

14 1,310 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.59

15 1,310 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
60 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70
สหรัฐฯ
60 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
สหรัฐฯ
50 ล้านยูโร
20 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
สหรัฐฯ
40 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98
สหรัฐฯ
40 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
สหรัฐฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.78
50 ล้านยูโร
1,997 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้านยูโร
6 เดือนลบร้อยละ 1.75
614 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
3 เดือน
3 เดือนบวกร้อยละ 0.20
614 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.54
3 เดือน
14 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
442 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
สหรัฐฯ
บวกร้อยละ 0.92
35 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
1,106 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.62
สหรัฐฯ
บวกร้อยละ 0.92
4,106 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.32
96.50 ล้านยูโร
2,050 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.375
1,647 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 40 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.375

วันสิ้ นสุ ด
สัญญา
มกราคม 2566
มกราคม 2569
ธันวาคม 2560
มกราคม 2566
มกราคม 2569
มกราคม 2566

วันสิ้ นสุ ด
สัญญา
มิถุนายน 2558
มิถุนายน 2560
มิถุนายน 2559
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2560
ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564

บริ ษทั ย่อย

1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
1,042 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 32 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.65
3 เดือนบวกร้อยละ 4.75

วันสิ้ นสุ ด
สัญญา
มีนาคม 2560
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
976 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 32 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.65
3 เดือนบวกร้อยละ 2.94

วันสิ้ นสุ ด
สัญญา
มีนาคม 2558

25.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและ
บริ ษ ัท ย่ อ ยจะใช้ วิ ธี ร าคาทุ น หรื อ วิ ธี ร ายได้ใ นการวัด มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ดังกล่าวแทน
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกต
ได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 เรื่ อง การวัด มู ลค่ ายุติธรรม กําหนดลําดับ ชั้น ของมู ลค่ ายุติธรรมออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

30,963

งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3
-

-

รวม
30,963

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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26. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิเสนอซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒ นาอุตสาหกรรม จํากัด (TUM) จากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มจํานวน 2,974,640 หุ ้นหรื อ
เท่ากับผูถ้ ือหุ น้ ของ TUM ประสงค์จะขาย โดยกําหนดราคาเสนอซื้อหุ น้ สามัญเท่ากับ 500 บาทต่อหุ น้
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ฯซื้อหุ น้ สามัญของ TUM จํานวน 2,872,470 หุ น้ รวมเป็ นเงินจ่ายซื้อ
ทั้งสิ้ น ประมาณ 1,436 ล้านบาท ทําให้บ ริ ษ ัท ฯถื อ หุ ้น ใน TUM จํานวนทั้งสิ้ น 29.9 ล้านหุ ้ น หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 99.66 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของ TUM
บริ ษทั ฯประกาศแผนการประกันราคารับซื้อกุง้ ขั้นตํ่าในช่วงเวลา 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึ งวันที่ 31 มี นาคม 2559 สําหรั บการซื้ อกุง้ จํานวนประมาณ 18,500 ตัน โดยโครงการนี้ เป็ นความ
ร่ วมมือระหว่างเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ กับบริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯจะประกันราคาขั้นตํ่าซึ่ งเป็ นราคาที่สูงกว่า
ต้นทุนของเกษตรกร โดยเป็ นลักษณะของการประกันราคาขั้นตํ่าที่ไม่ใช่สัญญาการเลี้ยงกุง้ (Contract
farming) โดยราคาขึ้ น อยู่กับขนาดและคุ ณ ภาพของกุ้ง ซึ่ งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่ อเป็ นการ
สนับสนุ นการทําฟาร์ มแบบยัง่ ยืน และเป็ นไปตามหลักการของบริ ษทั ฯในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ ยังเป็ นการส่ งเสริ มเกษตรกรให้มีการดําเนิ นงานอย่างใกล้ชิดกับไทยยูเนี่ ยนและสมาคม
อุตสาหกรรม เพื่อคงไว้ซ่ ึงห่ วงโซ่อุปทานที่สามารถตรวจสอบกลับได้และเพื่อเพิ่มแหล่งทรัพยากรกุง้
ของบริ ษทั ฯ
27. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
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