บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะ
ของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

รสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2559

2

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

6
7
8, 9
9
9

2,815,969,869
15,775,582,146
30,600,000
2,385,745

2,123,441,142
4,032,884,358
15,403,766,438
4,190,549

1,620,733,842
1,593,720,000
13,948,340,827
2,958,144

2,092,173,619
3,385,608,582
2,944,880,625
-

12,091,024
4,032,884,358
3,527,687,332
1,631,880,900
-

69,190,002
1,593,720,000
3,367,595,407
80,000,000
-

9

3,409,620
35,180,216,247

4,527,284
37,517,574,734

4,116,389
36,917,346,432

501,613,000
3,445,749,847

1,982,410,000
4,103,171,547

724,893,875
5,019,971,420

200,487,966

264,910,200

210,550,144

95,485,848

74,055,789

76,604,805

1,421,699,053
387,619,137
1,036,815,088
3,046,621,244
56,854,784,871

127,232,183
463,727,277
921,645,384
1,777,515,044
60,863,899,549

4,416,493
360,128,163
881,998,439
1,457,093,239
55,544,308,873

1,408,466,187
45,449,704
159,064,748
1,708,466,487
14,078,492,160

108,897,183
38,459,252
82,231,858
303,644,082
15,593,769,243

3,766,952
33,167,458
144,607,784
258,146,999
11,113,517,703

11
12
13
14
15

9,983,887
1,620,403,079
469,889,247
33,686,516

43,431,894
1,368,820,607
552,484,252
30,592,384

11,093,803
1,289,600,593
578,939,615
33,919,431

155,573,639
18,562,950,364
-

155,573,639
16,500,073,014
-

155,573,639
16,442,429,520
-

9

-

-

-

20,495,059,740

22,936,080,058

23,863,646,852

16
17
17

15,950,852
23,072,327,144
13,001,066,071
14,394,958,593

23,979,691
23,051,729,809
13,078,776,785
14,197,193,924

10,871,831
21,472,833,289
12,791,945,754
14,696,284,206

4,256,304,626
206,178,308

4,261,711,074
21,081,546

4,188,048,894
4,445,278

1,298,966,250
29,304,047
134,946,550
286,421,927
100,936,484
153,385,587
54,622,226,234
111,477,011,105

1,208,571,100
30,186,252
14,952,190
269,607,869
64,252,266
117,420,159
54,051,999,182
114,915,898,731

48,275,500
204,929,425
97,089,256
520,125,245
29,581,420
151,753,855
51,937,243,223
107,481,552,096

1,298,966,250
100,936,484
12,616,820
45,088,586,231
59,167,078,391

1,208,571,100
64,252,266
11,908,922
45,159,251,619
60,753,020,862

48,275,500
29,581,420
20,343,697
44,752,344,800
55,865,862,503

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
เงินให้กยู ้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่ งปี
เงินให้กยู ้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่นส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ ธนาคารตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ส่ วนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่ งปี
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอเรี ยกคืน
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู ้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
เงินให้กยู ้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่น - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ ธนาคารตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สิ ทธิ การเช่า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนลดจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10

28

1 มกราคม 2557

31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557

1 มกราคม 2557

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

19,376,545,896
12,262,008,149
60,900,000
1,561,176,082
1,949,121,751
90,908,373
417,127,431

26,086,541,039
10,724,557,023
52,700,000
936,034,537
113,920,216
272,609,805

29,374,817,980
9,802,404,454
779,500,000
3,297,649,536
116,308,548
235,338,189

3,688,338,748
2,248,256,607
32,600,000
1,464,674,662
1,949,121,751
11,128,241
-

8,889,560,679
1,963,106,426
450,000,000
43,303,305
13,454,824

11,473,312,757
1,593,911,988
450,000,000
3,297,649,536
42,870,988
110,449,932

694,014,764
2,154,923,211
38,566,725,657

119,883,180
2,047,600,821
40,353,846,621

1,975,892,304
1,348,527,010
46,930,438,021

588,641,339
104,427,405
10,087,188,753

47,034,843
108,830,534
11,515,290,611

1,814,051,544
69,239,846
18,851,486,591

20
21
22

1,696,537,285
14,231,229,517
-

3,050,224,081
16,174,785,391
-

3,442,645,296
3,441,968,780
2,713,756,045

1,547,562,409
14,231,229,517
-

2,857,040,458
16,174,785,391
-

3,297,722,485
3,441,968,780
2,713,756,045

23
24
28

212,357,871
1,801,199,407
4,674,988,557

309,587,049
1,831,625,035
4,640,833,983

224,766,233
1,718,005,641
4,725,834,916

6,628,990
397,041,039
24,140,725

414,845,608
31,592,297

43,621,586
377,386,130
16,389,744

1,059,289,403
609,156,810
24,284,758,850
62,851,484,507

207,031,217
881,058,135
27,095,144,891
67,448,991,512

709,677,314
227,351,255
17,204,005,480
64,134,443,501

1,059,289,403
426,144,825
17,692,036,908
27,779,225,661

117,293,000
634,379,726
20,229,936,480
31,745,227,091

625,211,000
39,397,503
10,555,453,273
29,406,939,864

1,492,953,874

1,202,000,000

1,202,000,000

1,492,953,874

1,202,000,000

1,202,000,000

1,192,953,874
19,948,328,826

1,192,953,874
19,948,328,826

1,147,593,829
17,500,508,871

1,192,953,874
19,948,328,826

1,192,953,874
19,948,328,826

1,147,593,829
17,500,508,871

149,295,387
24,239,292,722
257,622,536
45,787,493,345
2,838,033,253
48,625,526,598
111,477,011,105
-

120,200,000
21,526,719,737
877,180,375
43,665,382,812
3,801,524,407
47,466,907,219
114,915,898,731
-

120,200,000
18,716,270,733
2,051,805,259
39,536,378,692
3,810,729,903
43,347,108,595
107,481,552,096
-

149,295,387
9,917,685,114
179,589,529
31,387,852,730
31,387,852,730
59,167,078,391
-

120,200,000
7,566,721,542
179,589,529
29,007,793,771
29,007,793,771
60,753,020,862
-

120,200,000
7,511,030,410
179,589,529
26,458,922,639
26,458,922,639
55,865,862,503
-

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ร่ วม
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หุ น้ กูส้ ่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้ ธนาคารตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่ งปี
หุ น้ กู ้ - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่กาํ หนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้ ธนาคารตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 5,971,815,496 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.25 บาท
(2557: หุ น้ สามัญ 4,808,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.25 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 4,771,815,496 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.25 บาท
(1 มกราคม 2557: หุ น้ สามัญ 1,147,593,829 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

18
9, 19
9
9
20
21
23

1 มกราคม 2557

31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557

1 มกราคม 2557

25

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
รายได้
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 าหรับปี

หมายเหตุ

2558

9, 29

125,182,812,344
105,681,840,827
19,500,971,517

121,402,355,983
102,381,913,425
19,020,442,558

19,343,117,154
16,961,791,064
2,381,326,090

21,120,430,731
18,906,905,243
2,213,525,488

7,800
56,737,401
70,470,868
161,043,524
1,011,971,581
420,873,274
1,721,104,448
21,222,075,965
6,328,383,526
6,387,402,264
12,715,785,790
8,506,290,175
(1,592,034,321)
6,914,255,854
335,951,025
7,250,206,879
(1,332,020,701)
5,918,186,178

66,000
93,966,801
158,984,967
147,726,605
283,681,557
644,010,272
1,328,436,202
20,348,878,760
5,995,761,423
6,035,104,026
12,030,865,449
8,318,013,311
(1,673,261,199)
6,644,752,112
162,408,003
6,807,160,115
(1,039,750,579)
5,767,409,536

4,146,527,050
40,624,754
797,765,758
19,532,192
928,820,801
166,184,949
6,099,455,504
8,480,781,594
693,713,889
1,708,314,115
2,402,028,004
6,078,753,590
(954,637,023)
5,124,116,567
5,124,116,567
(73,799,926)
5,050,316,641

1,425,091,068
60,885,919
1,154,634,703
15,649,358
391,360,603
3,047,621,651
5,261,147,139
654,278,224
1,143,381,720
1,797,659,944
3,463,487,195
(929,438,168)
2,534,049,027
2,534,049,027
(80,008,549)
2,454,040,478

5,302,467,697
615,718,481
5,918,186,178

5,091,579,693
675,829,843
5,767,409,536

5,050,316,641

2,454,040,478

1.111

1.099

1.058

0.530

1.111

1.084

1.058

0.530

12, 14
28

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

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

30

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบํานาญ
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
สํารองอื่นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

5,918,186,178

5,767,409,536

5,050,316,641

2,454,040,478

472,902,562

(1,170,118,887)

-

-

4,143,860

684,679

-

-

477,046,422

(1,169,434,208)

-

-

22,231,713

7,452,938

-

-

163,656,531
15,697,255

115,453,727
(41,073,950)

49,677,151
-

-

201,585,499
678,631,921

81,832,715
(1,087,601,493)

49,677,151
49,677,151

-

6,596,818,099

4,679,808,043

5,099,993,792

2,454,040,478

5,924,854,366
671,963,733
6,596,818,099

4,037,031,438
642,776,605
4,679,808,043

5,099,993,792

2,454,040,478

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายส่ วนลด/ส่ วนเกินจากสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ ้นกูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าทรัพย์สิน
โอนกลับค่าเผือ่ เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั อื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ ทธิการเช่า
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั 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

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

7,250,206,879

6,807,160,115

5,124,116,567

2,534,049,027

2,684,153,811

2,518,083,960

370,960,385

371,265,403

10,026,026

(207,443,862)

(878,919)

(202,793,062)

6,873,089
82,193,047
(145,105,776)
533,100,174
(335,951,025)
232,473,871

13,826,629
25,490,178
225,084,923
15,564,374
(10,000,000)
(162,408,003)
937,976
173,577,426

6,873,089
2,317,707
783,115
48,073,735

13,826,629
(517,020)
(50,778,002)
44,814,600

127,383,397
(305,153,156)
(7,800)
(70,470,868)
1,152,798,415

419,351,491
8,168,906
(589,234,904)
(66,000)
(158,984,967)
1,334,705,136

10,743,809
11,301,563
(4,146,527,050)
(797,765,758)
765,611,683

17,458,883
(450,678,712)
(1,425,091,068)
(1,154,634,703)
904,411,354

11,222,520,084

10,413,813,378

1,395,609,926

601,333,329

(65,205,398)
3,397,535,298
291,636,905
(143,219,136)

(834,784,634)
(910,885,108)
(407,051,278)
103,488,404

120,821,045
657,689,749
(58,999,520)
(707,897)

(137,277,552)
965,876,178
(3,782,554)
8,361,787

1,474,165,655
(133,758,624)
(18,606,253)
16,025,068,531
(79,955,998)
(1,070,649,572)
14,874,462,961

1,122,975,060
415,431,303
133,726,776
10,036,713,901
(62,955,392)
(575,345,269)
9,398,413,240

286,924,315
3,158,285
31,417,525
2,435,913,428
(15,346,152)
(116,991,381)
2,303,575,895

298,096,425
50,623,957
(32,053,417)
1,751,178,153
(7,355,122)
(159,252,088)
1,584,570,943

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้อสิ ทธิการเช่า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้าเพิม่ ขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่นลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่นลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนในการร่ วมค้าเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ ขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ 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 ระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ ้นกู้
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู้
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายชําระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนได้เสี ยของผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้ นปี (หมายเหตุ 6)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

31,709,003
4,043,821,714
(2,935,888,792)
(255,872,231)
(4,058,960)
(30,600,000)
1,799,245
9,095,056
(2,062,877,350)
(2,041,742)
94,953,440
91,999,257
(322,435,421)
4,188,450

(35,861,266)
(2,450,091,607)
(3,253,787,291)
(29,837,546)
(19,812,887)
(1,232,405)
(3,458,029)
(3,202,751,645)
(8,075,000)
(170,588)
162,053,466
94,852,028
3,317,694

4,043,811,607
(360,109,250)
(189,515,328)
(1,299,398,542)
3,834,940,653
(2,062,877,350)
826,684,278
4,146,527,050
-

(2,450,091,606)
(465,881,332)
(1,554,090,000)
(2,787,517,254)
(57,643,494)
1,144,873,911
1,425,091,068
-

10,988,176
(1,325,220,155)

67,547,591
(8,677,307,485)

3,320,388
8,943,383,506

4,074,843
(4,741,183,864)

(7,550,203,719)
(2,719,988,484)
8,200,000
(877,825,666)
(1,234,160,133)
(176,124,835)
(655,386,537)
(13,205,489,374)
348,775,295
692,528,727
2,123,441,142
2,815,969,869

(3,566,618,913)
(2,398,142,023)
52,700,000
(610,076,456)
(21,785,825)
(3,300,000,000)
12,750,000,000
(1,231,841,983)
(136,241,222)
(651,982,101)
886,011,477
(1,104,409,932)
502,707,300
1,620,733,842
2,123,441,142

(5,218,389,079)
(2,719,988,484)
32,600,000
(450,000,000)
(780,774,422)
(30,324,821)
(9,166,876,806)
2,080,082,595
12,091,024
2,092,173,619

(2,583,752,078)
(2,398,142,023)
(450,000,000)
(21,785,825)
(3,300,000,000)
12,750,000,000
(853,616,861)
(43,189,270)
3,099,513,943
(57,098,978)
69,190,002
12,091,024

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

164,823,605

169,401,318

38,105,172

27,793,599

(4,143,860)
(104,871,207)
5,136,022
49,679,412
-

(684,679)
9,897,312
182,747,374
214,530,498
5,071,030
13,663,768
2,493,180,000
30,304,742

1,460,691
5,637,101
-

17,920,203
1,460,342
2,493,180,000
-

งบการเงินรวม
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์อื่น
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
โอนสิ ทธิการเช่าเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปั นผลค้างจ่าย
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
แปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นสามัญ
เปลี่ยนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นการร่ วมค้า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน
(หมายเหตุ 22, 25)
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 13)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 13)
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยลดลงจากการเปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 13)
ตั้งสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
1,147,593,829
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
17,500,508,871
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
120,200,000
18,716,270,733
5,091,579,693
117,218,657
5,208,798,350

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
1,502,434,172
(1,138,830,579)
(1,138,830,579)

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน สํารองเพื่อการ
จากการวัด
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
ส่วนตํ่ากว่าทุน
รวม
รวม
มูลค่าเงินลงทุนใน
ของกองทุน
ส่วนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินบํานาญ
จากการตีราคาที่ดิน
สํารองอื่น
สัดส่วนเงินลงทุน ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
(6,718,327)
(29,684,651)
604,591,494
15,556,049
(34,373,478)
2,051,805,259
39,536,378,692
5,091,579,693
684,679
7,452,938
(41,073,950)
(1,171,766,912) (1,054,548,255)
684,679
7,452,938
(41,073,950)
(1,171,766,912)
4,037,031,438

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
3,810,729,903
675,829,843
(33,053,238)
642,776,605

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
43,347,108,595
5,767,409,536
(1,087,601,493)
4,679,808,043

45,360,045
1,192,953,874

2,447,819,955
19,948,328,826

120,200,000

(2,398,349,346)
21,526,719,737

363,603,593

(6,033,648)

(22,231,713)

604,591,494

(25,517,901)

(2,857,972)
(37,231,450)

(2,857,972)
877,180,375

2,493,180,000
(2,857,972)
(2,398,349,346)
43,665,382,812

(52,580,687)
(599,401,414)
3,801,524,407

2,493,180,000
(55,438,659)
(2,997,750,760)
47,466,907,219

1,192,953,874
-

19,948,328,826
-

120,200,000
-

21,526,719,737
5,302,467,697
159,135,508
5,461,603,205
-

363,603,593
421,178,333
421,178,333
-

(6,033,648)
4,143,860
4,143,860
-

(22,231,713)
22,231,713
22,231,713
-

604,591,494
-

(25,517,901)
15,697,255
15,697,255
-

(37,231,450)
(1,082,809,000)

877,180,375
463,251,161
463,251,161
(1,082,809,000)

43,665,382,812
5,302,467,697
622,386,669
5,924,854,366
(1,082,809,000)

3,801,524,407
615,718,481
56,245,252
671,963,733
-

47,466,907,219
5,918,186,178
678,631,921
6,596,818,099
(1,082,809,000)

1,192,953,874
-

19,948,328,826
-

29,095,387
149,295,387
-

(29,095,387)
(2,719,934,833)
24,239,292,722
-

784,781,926

(1,889,788)

-

604,591,494

(9,820,646)

(1,120,040,450)

-

(2,719,934,833)

(980,068,350)
(655,386,537)

(980,068,350)
(3,375,321,370)

257,622,536
-

45,787,493,345
-

2,838,033,253
-

48,625,526,598
-

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ถือเป็ นตราสารทุน (หมายเหตุ 22, 25)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ตั้งสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
1,147,593,829
45,360,045
1,192,953,874
1,192,953,874
1,192,953,874
-

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
17,500,508,871
2,447,819,955
19,948,328,826
19,948,328,826
19,948,328,826
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
120,200,000
7,511,030,410
2,454,040,478
2,454,040,478
(2,398,349,346)
120,200,000
7,566,721,542
120,200,000
29,095,387
149,295,387
-

7,566,721,542
5,050,316,641
49,677,151
5,099,993,792
(29,095,387)
(2,719,934,833)
9,917,685,114
-

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุนจากการ
องค์ประกอบอื่น
ตีราคาที่ดิน
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
179,589,529
179,589,529
179,589,529
179,589,529
179,589,529
179,589,529
-

179,589,529
179,589,529
-

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
26,458,922,639
2,454,040,478
2,454,040,478
2,493,180,000
(2,398,349,346)
29,007,793,771
29,007,793,771
5,050,316,641
49,677,151
5,099,993,792
(2,719,934,833)
31,387,852,730
-

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริ ษทั จากเดิ ม “บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน
กรุ๊ ป จํา กัด (มหาชน)” โดยบริ ษ ัท ฯได้จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ กับ กระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อ วัน ที่
17 กันยายน 2558
บริ ษทั ฯประกอบกิ จการในประเทศไทย ส่ วนบริ ษทั ย่อยประกอบกิ จการทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศคือ เป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ าํ หน่ายอาหารทะเล
แช่ แข็งและบรรจุกระป๋ องเพื่อส่ งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยในประเทศยังประกอบ
ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่ งพิมพ์ และธุรกิจอาหารสัตว์
ส่ วนธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศซึ่ งประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยในทวีปอเมริ กา ซึ่ งเป็ น
ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายอาหารทะเล และเป็ นผูน้ าํ เข้ากุง้ และอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อจัดจําหน่ ายให้
ภัตตาคาร ร้ านค้าปลี ก ร้ านค้าส่ ง และบริ ษทั ย่อยต่างๆ ในทวีปยุโรปซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตและจําหน่ าย
อาหารทะเลบรรจุ ก ระป๋ องแบบครบวงจรให้ แ ก่ ป ระเทศต่ า งๆ ในทวี ป ยุ โ รป ทวี ป อเมริ ก า
ทวีปออสเตรเลียภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง รวมทั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในเอเซี ยซึ่ งเป็ น
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเลในเวียดนาม
นอกจากนี้ ในระหว่างปี ปั จจุ บนั บริ ษ ทั ย่อยในต่ างประเทศได้ซ้ื อสิ นทรั พ ย์บางส่ วนของ Orion
Seafood International ตามหมายเหตุ 2.2 ซึ่ งมีธุรกิจหลักคือเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากกุง้ มังกร
และสัตว์ทะเลอื่นทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่เลขที่ 72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลท่าทราย อําเภอ
เมื อ ง จังหวัด สมุ ท รสาคร บริ ษ ัท ฯมี สํานัก งานสาขา 11 แห่ ง ในกรุ งเทพมหานครและจังหวัด
สมุทรสาคร
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2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยในปี 2558
บริ ษ ัทฯได้เปลี่ ยนรู ป แบบการแสดงรายการของงบกําไรขาดทุ น จากขั้น เดี ยวเป็ นกําไรขาดทุ น
หลายขั้น
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
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)
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
Tri-Union Seafoods, LLC
(ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 100)
Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP)
(ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 82)
US Pet Nutrition, LLC (USPN) (ถือหุน้
ร้อยละ 99 โดย TUNA และร้อยละ 1 โดย
Tri-Union Seafoods, LLC)
Canadian Pet Nutrition, ULC
(ถือหุน้ โดย USPN ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลาทูน่า
กระป๋ องและอาหารแมว
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอาหารทะเล
กระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและส่ งออกกุง้ แช่แข็ง
ผูจ้ ดั จําหน่าย
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผูผ้ ลิตสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไป
ผูล้ งทุน
ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
และสัตว์น้ าํ แช่แข็ง
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายปลาทูน่าและ
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลแช่แข็ง
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์
ผูจ้ ดั จําหน่ายอาหารสัตว์

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย

99.66

90.08

ไทย

99.55

90.44

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริ กา

51.00
90.00
51.00
98.00
100.00

51.00
90.00
51.00
98.00
100.00

มอริ เชียส

100.00

100.00

ไทย

77.44

77.44

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กา

82.00

82.00

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

แคนาดา

100.00

100.00
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จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
90.09
81.85

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เอเซี ยนแปซิฟิคแคน จํากัด
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง
จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 90.5)
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd.
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง
จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 51)
Thai Union EU Seafood 1 S.A.
(ถือหุน้ โดย TUIH ร้อยละ 100)
Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH)
(ถือหุน้ โดย Thai Union EU
Seafood 1 S.A. ร้อยละ 100)
Thai Union Europe (เดิมชื่อ “MW Brands SAS”)
(ถือหุน้ โดย Thai Union France
Holding 2 SAS ร้อยละ 100)
MW Brands Seychelles Limited
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe
ร้อยละ 100)
Etablissements Paul Paulet SAS
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe
ร้อยละ 100)
European Seafood Investment Portugal
(ถือหุน้ ร้อยละ 74 โดย Thai Union Europe
และร้อยละ 26 โดย Thai Union France
Holding 2 SAS)
Pioneer Food Cannery Limited
(ถือหุน้ โดย Etablissements Paul
Paulet SAS ร้อยละ 100)
Mareblu SRL
(ถือหุน้ ร้อยละ 74 โดย Thai Union Europe
และร้อยละ 26 โดย Thai Union France
Holding 2 SAS)
UK Seafood Investments Limited
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe
ร้อยละ 100)
Indian Ocean Tuna Limited
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe
ร้อยละ 60)
John West Foods Limited
(ถือหุน้ โดย UK Seafood Investments
Limited ร้อยละ 100)

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายกระป๋ องเปล่า
สําหรับบรรจุอาหาร

ไทย

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายปลาทูน่า
และอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

เวียดนาม

50.77

46.12

ผูล้ งทุน

ลักเซมเบิร์ก

100.00

100.00

ผูล้ งทุน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

สํานักงานใหญ่

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูส้ ่ งออกปลาทูน่ากระป๋ อง

เซเชลส์

100.00

100.00

ผูผ้ ลิต นําเข้า จัดจําหน่ายและ
ส่ งออกอาหารทะเลกระป๋ อง

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลาซาร์ดีน
และปลาแมคคาเรลกระป๋ อง

โปรตุเกส

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตปลาทูน่ากระป๋ อง

กานา

100.00

100.00

ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายอาหาร
ทะเลกระป๋ อง

อิตาลี

100.00

100.00

ผูล้ งทุน

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลาทูน่า
กระป๋ อง

เซเชลส์

60.00

60.00

ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง

สหราช
อาณาจักร

100.00

100.00
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ชื่อบริ ษทั

Irish Seafood Investments Limited
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe
ร้อยละ 100)
John West Holland BV
(ถือหุน้ โดย Irish Seafood Investments
Limited ร้อยละ 100)
TTV Limited
(ถือหุน้ โดย Etablissements Paul Paulet
SAS ร้อยละ 50)
บริ ษทั เจ้าพระยาห้องเย็น จํากัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จํากัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั โอคินอส จํากัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั ทักษิณสมุทร จํากัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 100)
EUROPEENNE DE LA MER SAS**
(ถือหุน้ โดย Thai Union France
Holding 2 SAS ร้อยละ 100)
MERINVEST SAS**
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA
MER SAS ร้อยละ 100)
MERALLIANCE ARMORIC SAS
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA
MER SAS ร้อยละ 100)
IMSAUM SCI
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA
MER SAS ร้อยละ 100)
MERALLIANCE SAS
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA
MER SAS ร้อยละ 100)
MERALLIANCE LOGISTIC
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA
MER SAS ร้อยละ 100)
MERALLIANCE POLAND
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA
MER SAS ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
100.00
100.00

ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง

ไอร์แลนด์

ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง

เนเธอร์แลนด์

100.00

100.00

ประกอบกิจการประมง

กานา

50.00

50.00

ให้เช่าทรัพย์สิน

ไทย

77.44

77.44

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
และสัตว์น้ าํ แช่แข็ง

ไทย

77.44

77.44

หยุดดําเนินกิจการ

ไทย

77.44

77.44

หยุดดําเนินกิจการ

ไทย

77.44

77.44

ผูล้ งทุน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูล้ งทุน

ฝรั่งเศส

-

100.00

ผูผ้ ลิตปลาแซลมอนรมควัน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ให้เช่าทรัพย์สิน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูจ้ ดั จําหน่ายปลาแซลมอนรมควัน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ประกอบกิจการขนส่ ง

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตปลาแซลมอนรมควัน

โปแลนด์

100.00

100.00
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ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ARMOARIC NORWAY
ผูล้ งทุน
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA
MER SAS ร้อยละ 100)
NACO TRADING
ผูจ้ ดั จําหน่ายแซลมอน
(ถือหุน้ โดย ARMORIC NORWAY
ร้อยละ 100)
ESCO
ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่าย
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA
ปลาแซลมอนรมควัน
MER SAS ร้อยละ 100)
ARMORIC USA
หยุดดําเนินกิจการ
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA
MER SAS ร้อยละ 100)
Thai Union Norway AS
ผูล้ งทุน
(ถือหุน้ โดย Thai Union EU
Seafood 1 S.A. ร้อยละ 100)
King Oscar Holding AS
ผูล้ งทุน
(ถือหุน้ โดย Thai Union Norway AS
ร้อยละ 100)
King Oscar AS
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
(ถือหุน้ โดย King Oscar Holding AS
ทะเลกระป๋ อง
ร้อยละ 100)
King Oscar Inc.
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
(ถือหุน้ โดย King Oscar AS
อาหารทะเลกระป๋ อง
ร้อยละ 100)
Norway Foods Europe b.v.
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
(ถือหุน้ โดย King Oscar AS
อาหารทะเลกระป๋ อง
ร้อยละ 100)
Norway Foods AS
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
(ถือหุน้ โดย King Oscar AS
อาหารทะเลกระป๋ อง
ร้อยละ 100)
Thai Union Poland Sp. Z.o.o.*
ผูล้ งทุน
(ถือหุน้ โดย Thai Union EU
Seafood 1 S.A. ร้อยละ 100)
King Oscar Poland Sp. Z.o.o.*
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
(ถือหุน้ โดย Thai Union Poland Sp. Z.o.o
ทะเลบรรจุกระป๋ อง
ร้อยละ 100)
Tri-Union Frozen Products North America, LLC ผูล้ งทุน
(ถือหุน้ โดย TUFP ร้อยละ100)
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC
ผูใ้ ห้บริ การด้านเทคนิค
(ถือหุน้ โดย TUFP ร้อยละ 100)
* King Oscas Poland Sp. Z.o.o. ได้ควบรวมกิจการกับ Thai Union Poland Sp. Z.o.o.
** MERINVEST SAS ได้ควบรวมกิจการกับ EUROPEENNE DE LA MER SAS

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

นอร์เวย์

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
100.00
100.00

นอร์เวย์

100.00

100.00

สก๊อตแลนด์

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

นอร์เวย์

100.00

100.00

นอร์เวย์

100.00

100.00

นอร์เวย์

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

เบลเยีย่ ม

100.00

100.00

นอร์เวย์

100.00

100.00

โปแลนด์

100.00

100.00

โปแลนด์

-

100.00

สหรัฐอเมริ กา

82.00

-

แคนาดา

82.00

-
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ในระหว่ า งปี 2557 บริ ษั ท Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH) ในประเทศฝรั่ ง เศส
ซื้ อกิ จการของ EUROPEENNE DE LA MER SAS ในประเทศฝรั่ งเศส งบการเงิน รวมนี้ ได้รวม
งบแสดงฐานะการเงิ นของกลุ่มบริ ษ ทั ดังกล่าว ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จตั้งแต่วนั ที่ลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ TUFH ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์สุทธิ ตาม
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกิจการ ราคาซื้อส่ วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิถูกบันทึก
ไว้ในบัญชี ค่าความนิ ยม โดยระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2558 TUFH ได้รับหนังสื อประเมินราคา
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนดังกล่าวจากบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ราคาประเมินจากบุคคลภายนอกไม่
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อกิจการอย่างเป็ นสาระสําคัญ ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงมิได้ปรับปรุ ง
มูลค่าของค่าความนิยม
รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการ EUROPEENNE
DE LA MER SAS ณ วันที่ลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
233
233
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
822
822
สิ นค้าคงเหลือ
481
444
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (หมายเหตุ 16)
842
842
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 17)
395
4
สิ นทรัพย์อื่น ๆ
53
53
รวมสิ นทรัพย์
2,826
2,398
หนีส้ ิ น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
586
586
เจ้าหนี้การค้า
653
653
เงินกูย้ มื ระยะยาว
202
202
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 28)
168
35
หนี้สินอื่น ๆ
465
465
รวมหนี้สิน
2,074
1,941
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
457
752
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
100
สิ นทรัพย์สุทธิในสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั
752
ส่ วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสิ นทรัพย์สุทธิ
866
ราคาซื้อ
1,618
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
(233)
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
1,385
6

รายละเอียดของการเข้าซื้อ EUROPEENE DE LA MER SAS มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ราคาจ่ ายซื้อ
เงินสดจ่าย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม

1,618
(752)
866

ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั EUROPEENE DE LA MER ตั้งแต่วนั ที่ซ้ือกิจการจนถึงวันที่
31 ธัน วาคม 2557 มี รายได้และผลกําไรจํานวน 1,551 ล้านบาทและ 7 ล้านบาท ตามลําดับ
รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั Thai Union EU Seafood 1 S.A.ในประเทศลักเซมเบิร์ก จัดตั้งบริ ษทั
Thai Union Norway AS (TU Norway) จดทะเบี ย นในประเทศนอร์ เวย์ เพื่ อ ซื้ อ กิ จ การของ
King Oscar ในประเทศนอร์ เวย์ งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตั้งแต่วนั ที่ลงทุนจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์สุทธิ ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อกิจการ ราคาซื้ อ
ส่ วนที่ เกิ น กว่ามู ลค่ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์สุท ธิ จะถูก บัน ทึ ก ไว้ในบัญ ชี ค่าความนิ ยม โดย
ระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2558 TU Norway ได้รับหนังสื อประเมินราคาสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
ดังกล่าวจากบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ราคาประเมิ นจากบุคคลภายนอกไม่แตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อกิ จการอย่างเป็ นสาระสําคัญ ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงมิได้ปรับปรุ งมูลค่า
ของค่าความนิยม
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รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการ King Oscar
ณ วันที่ลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
14
14
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
324
324
สิ นค้าคงเหลือ
507
486
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (หมายเหตุ 16)
583
583
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 17)
617
264
สิ นทรัพย์อื่น ๆ
7
7
รวมสิ นทรัพย์
2,052
1,678
หนีส้ ิ น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
374
374
เจ้าหนี้การค้า
196
196
เงินกูย้ มื ระยะยาว
191
191
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 28)
160
64
หนี้สินอื่น ๆ
132
132
รวมหนี้สิน
1,053
957
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
999
721
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิในสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั
ส่ วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ราคาซื้อ
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย

100
999
833
1,832
(14)
1,818

รายละเอียดของการเข้าซื้อ King Oscar มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ราคาจ่ ายซื้อ
เงินสดจ่าย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม

1,832
(999)
833
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ผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ย่อยข้างต้น ตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
รายได้และผลขาดทุนจํานวน 469 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ตามลําดับ รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
เข้าทําสัญญาซื้ อสิ นทรัพย์เพื่อซื้ อสิ นทรัพย์บางส่ วนของ Orion Seafood International (Orion) ใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา โดย Tri-Union Frozen Products North America, LLC และ Tri-Union
Frozen Products Canada, ULC ได้ถูก จัด ตั้งขึ้ น เพื่ อซื้ อสิ น ทรั พ ย์ดังกล่ าว ทั้งนี้ TUFP ได้บ ัน ทึ ก
สิ น ทรั พ ย์ต ามมู ล ค่ ายุติ ธ รรม ณ วัน ที่ ซ้ื อ สิ น ทรั พ ย์ ราคาซื้ อ ส่ ว นที่ เกิ น กว่ามู ล ค่ ายุติ ธรรมของ
สิ น ทรั พ ย์จ ะถู ก บัน ทึ ก ไว้ในบัญ ชี ค่ าความนิ ยม ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี ปั จ จุ บ ัน TUFP ได้
ประเมิ น มู ล ค่ายุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์ที่ มี ต ัว ตนและจัด สรรค่ าความนิ ยมเสร็ จสิ้ น แล้วในเดื อ น
ธันวาคม 2558
รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของ Orion Seafood International
ณ วันที่ลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

สิ นทรัพย์
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (หมายเหตุ 16)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 17)
สิ นทรัพย์อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์สุทธิ

18
32
156
2
208
208

18
32
2
52
52

ส่ วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื่อซื้อสิ นทรัพย์

114
322

รายละเอียดของการเข้าซื้อสิ นทรัพย์ของ Orion Seafood International มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ราคาจ่ ายซื้อ
เงินสดจ่าย
322
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
(208)
ค่าความนิยม
114
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ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2558 King Oscar Poland Sp. Z.o.o. ได้ชาํ ระบัญ ชี และควบรวม
กิจการ Thai Union Poland Sp. Z.o.o. การควบรวมกิจการเกิดขึ้นโดยการโอนสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทั้งหมดของ King Oscar Poland Sp. Z.o.o.ให้แก่ Thai Union Poland Sp. Z.o.o. การควบรวมกิจการ
นี้ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินรวม
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2558 MERINVEST SAS ควบรวมกิ จการ EUROPEENNE DE LA
MER SAS การควบรวมกิจการเกิดขึ้นโดยการโอนสิ นทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ MERINVEST
SAS ให้แก่ EUROPEENNE DE LA MER SAS การควบรวมกิจการนี้ ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อ
ขาดทุนในงบการเงินรวม
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2558 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั ร่ วมกับ Savola Foods Company ผูผ้ ลิต
สิ นค้าอุปโภคบริ โภครายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อทําการตลาดและกระจายผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯดําเนินการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุน Seafood International
One FZCO โดยบริ ษทั ฯถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 60 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ดังกล่าวยังไม่
เรี ยกชําระค่าหุ น้ และยังไม่เริ่ มดําเนินงาน
ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่ง
การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญ ชี ที่สําคัญ เช่ นเดี ยวกันกับของ
บริ ษทั ฯ
จ) สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นตามงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ งจัด ตั้ง ในต่ า งประเทศแปลงค่ า
เป็ น เงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน ส่ ว นรายได้แ ละ
ค่ า ใช้ จ่ า ยแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้ อ ัต ราแลกเปลี่ ย นถัว เฉลี่ ย ผลต่ า งซึ่ งเกิ ด ขึ้ นจาก
การแปลงค่ า ดัง กล่ า วได้แ สดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่ า งจากการแปลงค่ า งบการเงิ น ที่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อย รายการค้าระหว่างกัน ที่ มี สาระสําคัญ ได้ถูก ตัด
ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษ ัท ย่อ ยส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหากใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการายงานทางการเงิ น ที่ เริ่ ม มี ผ ลบังคับ ในปั จ จุ บ ัน และที่ จ ะมี ผ ลบังคับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิม
อนุญาตให้กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงการรับรู ้ผลตอบแทน
ของสิ นทรัพย์โครงการในกําไรหรื อขาดทุนจากเดิ มที่คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนของ
สิ น ทรั พ ย์โ ครงการมาเป็ นอัต ราเดี ย วกัน กับ อัต ราที่ ใ ช้คิ ด ลดภาระผู ก พัน ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งาน การเปลี่ ยนแปลงนี้ ไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม โดยใช้แทนเนื้ อหาเกี่ ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที่เดิ มกําหนดอยู่ในมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 27 เรื่ อ ง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ มาตรฐานฉบับ นี้
เปลี่ ยนแปลงหลักการเกี่ ยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุ นมี อาํ นาจการควบคุ มหรื อไม่ กล่ าวคือ
ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผูล้ งทุน จะถื อว่าตนควบคุ มกิ จการที่ เข้าไปลงทุ นได้ หากตนมี สิทธิ
ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํ นาจใน
การสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่ วน
การถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญนี้
ส่ งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจ
ควบคุ ม ในกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น หรื อไม่ และจะต้องนําบริ ษ ทั ใดในกลุ่ มกิ จการมาจัดทํางบ
การเงินรวมบ้าง
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 มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆ
ต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่ วม (Joint control) กับผูล้ งทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรื อไม่
หากกิจการมีการควบคุมร่ วมกับผูล้ งทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้น
เป็ นการร่ วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกําหนด
ประเภทของการร่ วมการงานนั้นว่าเป็ น การดําเนินงานร่ วมกัน (Joint operation) หรื อ การร่ วม
ค้า (Joint venture) และบันทึกส่ วนได้เสี ยจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่ วม
การงาน กล่าวคือ หากเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกัน ให้กิจการรับรู ้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน
รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดําเนิ นงานร่ วมกันตามส่ วนที่ตนมีสิทธิ ตามสัญญา
ในงบการเงิน เฉพาะกิ จการของตน แต่ห ากเป็ นการร่ วมค้า ให้กิจการรั บรู ้ เงิ น ลงทุ นในการ
ร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย หรื องบการเงินรวม
(หากมี) และรับรู ้เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานดังกล่ าวไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น นี้ เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยใช้วิ ธี
ส่ วนได้เสี ยในการบันทึกเงินลงทุนในการร่ วมค้าอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการ
อื่น
มาตรฐานฉบับ นี้ กําหนดเรื่ อ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นได้เสี ย ของกิ จ การใน
บริ ษทั ย่อย การร่ วมการงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้
จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใด
ตามข้อกําหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการ
ของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทัน ที เป็ นต้นไปในการรั บรู ้ ผลกระทบจากการเริ่ มใช้
มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่ องเกษตรกรรมและ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและรับรู ้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้ ซึ่งยังไม่สามารถสรุ ป
ได้ในขณะนี้
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความ
เป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักสิ นค้ารับคืนและส่ วนลดแล้ว
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การขายภายใต้สัญญาการค้าของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อผูจ้ ดั จําหน่ ายของ
บริ ษ ัท ย่อ ยได้ข ายสิ น ค้านั้น แล้ว ค่ าธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ าการจัด เก็บ สิ น ค้าและต้น ทุ น ต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการค้านี้สามารถเรี ยกเก็บจากผูจ้ ดั จําหน่ายและบันทึกหักจากต้นทุนขาย
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
บัตรภาษีรับ
เงินชดเชยภาษีอากรสิ นค้าส่ งออกที่ได้รับในรู ปบัตรภาษีจากกระทรวงการคลังรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อ
ได้รับหนังสื อแจ้งอนุมตั ิให้ได้รับบัตรภาษี
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและ
ไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสั ยจะสู ญ สําหรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ได้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหรื อมูลค่า
สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ แล้วแต่ ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุ น ดังกล่ าววัด มู ลค่ าตามวิธีตน้ ทุ น มาตรฐานซึ่ ง
ใกล้เคียงกับต้นทุนจริ ง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
วัตถุดิบ วัสดุประกอบ ภาชนะบรรจุและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรื อมูลค่า
สุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าและจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นและจะบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
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ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค) เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้
เสี ย
ง) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนหรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการ
โอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่ ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริ ษทั ฯจัดให้
มีการประเมินราคาที่ดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯจัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯบันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
- บริ ษ ทั ฯบัน ทึ กราคาตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ที่เพิ่ มขึ้ นจากการตี ราคาใหม่ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู ้จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯได้รับรู ้ราคาที่
ลดลงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ีจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้
ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว
- บริ ษทั ฯรับรู ้ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยู่ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที่ลดลงจากการตีราคา
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ใหม่ จ ะถู ก รั บ รู ้ ใ นกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ในจํานวนที่ ไ ม่ เกิ น ยอดคงเหลื อ ของบัญ ชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์”
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่ง
ยานพาหนะ

-

5 - 40
3 - 20
3 - 20
3 - 20

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
อุปกรณ์จากการเช่า (Capital lease) จะบันทึกตามมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าขั้นตํ่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า และทยอยตัดจําหน่ายตามวิธีเส้นตรงโดยใช้ระยะเวลาที่ส้ นั ที่สุดระหว่าง
ระยะเวลาการเช่าหรื ออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ ายสิ นทรัพย์
หรื อคาดว่าจะไม่ ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้ห รื อการจําหน่ ายสิ นทรัพ ย์
รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.7 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้น ทุ น การกู้ยืม ของเงิ น กู้ที่ ใช้ในการได้ม า การก่ อสร้ าง หรื อ การผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ที่ ต ้องใช้ระยะ
เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่า
สิ นทรัพ ย์น้ ัน จะอยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ได้ตามที่ มุ่งประสงค์ ส่ วนต้น ทุน การกู้ยืมอื่ นถื อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการ
กูย้ มื นั้น
4.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตาม
มูลค่ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ณ วัน ที่ ซ้ื อธุ รกิ จ ส่ วนสิ น ทรั พ ย์ไม่มีตวั ตนที่ ได้มาจากการอื่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์น้ ันตามราคาทุนภายหลังการรับรู ้
รายการเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของสิ นทรั พ ย์ไม่ มีตวั ตนดังกล่าวทุ กสิ้ น ปี เป็ นอย่างน้อย
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
เครื่ องหมายการค้า
ลิขสิ ทธิ์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่าย

-

อายุการให้ประโยชน์
5, 10, 20, 40 ปี
3, 5, 10
ปี
3, 5, 10
ปี
10
ปี
7, 14 ,20
ปี

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่ นอนแต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี ทั้งในระดับของแต่ละสิ นทรัพย์น้ ันและในระดับ
ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนทุกปี ว่าสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
4.9 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวม
ธุรกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่ ได้มาสู งกว่าต้น ทุ น การรวมธุ รกิ จ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะรั บรู ้ ส่วนที่ สูงกว่านี้ เป็ นกําไรใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยจะปั น ส่ วนค่าความนิ ยมที่
เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิ ดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ
รายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ สามารถกลับบัญ ชี
ขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
17

4.10 สิ ทธิการเช่ าอาคารและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ ทธิ การเช่าอาคารแสดงตามราคาทุนหลังหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายของสิ ทธิ การเช่า
อาคารคํานวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า
4.11 ค่ าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ าย
ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินซึ่ งเกิ ดขึ้นก่ อนหรื อ ณ วันทําสัญญาวงเงินสิ นเชื่ อ
และก่อนการเบิกถอนเงินกูย้ ืมจะถูกบันทึกเป็ นค่าธรรมเนี ยมทางการเงินรอตัดจ่าย ค่าธรรมเนี ยม
ทางการเงินรอตัดจ่ายตามสัดส่ วนของเงินกูย้ มื ที่ได้เบิกถอนแล้วจะแสดงหักจากเงินกูย้ มื ที่เกี่ยวข้อง
และถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตามอายุของเงินกู้
ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณต้นทุนการกูย้ มื
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
โดยทางตรงหรื อ ทางอ้อม ซึ่ งทําให้มีอิท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่ อบริ ษ ัท ฯ ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ
กรรมการหรื อ พนัก งานของบริ ษ ัท ฯที่ มี อาํ นาจในการวางแผนและควบคุ ม การดําเนิ น งานของ
บริ ษทั ฯ
4.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สิน
ระยะยาว ส่ ว นดอกเบี้ ย จ่ า ยจะบัน ทึ ก ในส่ ว นของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ตลอดอายุข องสั ญ ญาเช่ า
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาเช่ าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.14 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.15 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมิ นการด้อยค่าของที่ดิน
อาคารและอุ ป กรณ์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนอื่ น ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย หากมี ข ้อ บ่ งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มู ลค่ าจากการใช้สิน ทรั พ ย์แล้วแต่ ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิ น มู ลค่าจากการใช้สิ น ทรั พ ย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์
และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยง
ในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์
ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้
แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการ
สามารถจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ ายนั้นผูซ้ ้ื อ
กับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ าจ้าง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั งคมเป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่ บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ น ทรัพ ย์ของ
กองทุ น สํารองเลี้ยงชี พ ได้แยกออกจากสิ นทรั พ ย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงิน ที่ บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ภาระสําหรั บเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่ พ นักงานเมื่ อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หนี้ สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หกั ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
ดอกเบี้ยสุ ทธิ ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์สุทธิ จากรายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการ ซึ่ งคํานวณโดยใช้อตั ราเดี ยวกันกับ
อัตราที่ใช้คิดลดภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากการวัดมูลค่าภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
โครงการสุ ทธิจากรายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์โครงการจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สําหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้จดั ตั้งกองทุนเงินบํานาญสําหรับพนักงานฝ่ ายผลิตทั้งหมดที่ทาํ งาน
ด้านการผลิ ตในหมู่ เกาะอเมริ กนั ซามัวร์ (American Samoa) ผลประโยชน์ ดังกล่ าวคํานวณจาก
เปอร์ เซ็นต์ของเงินที่จ่ายสมทบในแต่ละปี บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศจะจ่ายเงินสมทบประจําปี เข้า
โครงการด้วยจํานวนเงินที่กาํ หนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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4.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร บริ ษทั
ย่อยในต่างประเทศบันทึกภาษีเงินได้โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรของ
ประเทศเหล่านั้น
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตาม
บัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานกับ ฐานภาษี ของสิ น ทรั พ ย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรั พย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษ ทั ย่อยจะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่ จะใช้ประโยชน์ จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะทบทวนมู ลค่าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ทุ ก
สิ้ น รอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บลดมูลค่าตามบัญ ชี ดังกล่าว หากมี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้

21

4.19 ตราสารอนุพนั ธ์
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ลู ก หนี้ และเจ้า หนี้ ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า จะถู ก แปลงค่ า ตามอัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการ
ทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
สั ญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ จาํ นวนสุ ทธิ ของดอกเบี้ ยที่ ได้รับจาก/จ่ายให้แก่ คู่สัญ ญาตามสัญ ญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
สั ญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สั ญญาซื้อ/ขายสิ ทธิจะซื้อ/ขายเงินตราต่ างประเทศในอนาคต (Foreign currency option)
จํานวนเงิ น ที่ บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยทําสัญ ญาซื้ อ/ขายสิ ท ธิ ที่จะซื้ อ/ขายเงิ น ตราต่ างประเทศใน
อนาคตไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันทําสัญญา กําไรและขาดทุนจากการใช้สิทธิ จะ
รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงานในงวดที่เกิดการใช้สิทธิ
4.20 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบ
การเงินออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดี ยวกันในตลาดที่มีสภาพ
คล่อง
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ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรง
หรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มู ลที่ ไม่ ส ามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมู ลเกี่ ยวกับ กระแสเงิ น ในอนาคตที่ กิ จการ
ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่ มี ความไม่ แน่ น อนเสมอ การใช้ดุ ลยพิ นิ จและการประมาณการ
ดังกล่ าวนี้ ส่ งผลกระทบต่ อจํานวนเงิ น ที่ แสดงในงบการเงิ น และต่ อข้อมู ลที่ แ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญ ญาเช่ าว่าเป็ นสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานหรื อสั ญ ญาเช่ าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จารณาว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว
แล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ าเผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการ
ซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมิน
มูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึ งถึง
ความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต (ทั้งของธนาคาร และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่
เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุน
ทัว่ ไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ และเป็ นระยะเวลานาน
หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อ
เป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่ งราคาที่ตีใหม่น้ ี ได้ประเมินโดย
ผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ โดยใช้วิ ธี เปรี ย บเที ย บราคาตลาดสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์ป ระเภทที่ ดิ น ซึ่ ง
การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งสอบทานการด้อ ยค่ าของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่
เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้
หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่ างชั่วคราวและขาดทุ น นั้น
ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์
ภาษี เงิ น ได้รอตัด บัญ ชี เป็ นจํานวนเท่ าใด โดยพิ จ ารณาถึ งจํานวนกําไรทางภาษี ที่ คาดว่าจะเกิ ด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีค่าความเสี ยหาย
เกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
15,540
2,781
2,800,430
2,120,660
2,123,441
2,815,970

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
768
504
2,091,406
11,587
2,092,174
12,091

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้ อยละ
0.05 ถึง 1.75 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.10 ถึง 2.12 ต่อปี )
7.

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินเป็ นจํานวน 2,000 ล้านบาท
และ 62 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2558: ไม่มี) มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 และ 2.85 ต่อปี ตามลําดับ
และครบกําหนดในเดือนเมษายน 2558
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8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
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
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สุทธิ

2557

70,037

69,936

1,463,732

1,673,398

27,379
377
2,002
1,722
16
92
82

24,037
1,381
229

292,653
101,735
33,428
3,622
14,020
-

312,542
47,554
19,503
151
-

101,707

95,583

1,909,190

2,053,148

12,927,287

12,557,427

1,202,453

1,127,774

1,987,159
282,142
88,138
42,000
90,257
130,289
448,035

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

214,028
34,537
823
3,407
385
28,946

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

15,995,307
16,097,014
(448,392)
15,648,622

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

1,484,579
3,393,769
(28,946)
3,364,823

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

62

-

10,461

37,881

795
29,556
96,547
126,960

2,324
48,215
70,765
121,304

783
8,354
1,188
20,786

2,296
30,686
1,874
72,737

15,775,582

15,403,766

3,385,609

3,527,687
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ลู ก หนี้ การค้า บางส่ ว นของบริ ษ ัท ย่อ ยสามแห่ ง (2557: สามแห่ ง )
ในต่างประเทศติดภาระคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนี้ การค้าสกุลเงินตราต่างประเทศของบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง (2557:
สองแห่ ง) จํานวนเงินรวมประมาณ 74 ล้านบาท (2557: 767 ล้านบาท) ได้นาํ ไปขายลดแก่สถาบัน
การเงิน โดยสถาบันการเงินดังกล่าวมีสิทธิไล่เบี้ย
ในเดื อ นเมษายน 2556 Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) ได้ ท ํ า สั ญ ญาซื้ อขายลู ก หนี้
(Receivable purchase agreement) กับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง เพื่อที่ จะขายลู กหนี้ ที่ อตั ราคิดลด
สั ญ ญาดัง กล่ าวกํา หนดให้ TUFP ปลดเปลื้ อ งภาระผูก พัน บนลู ก หนี้ ดัง กล่ าว ยกเว้น ลู ก หนี้ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การให้ บ ริ ก ารจัด จําหน่ ายแก่ บ ริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ไทยยูเนี่ ย น ซี ฟู้ ด จํากัด และบริ ษ ัท
โอคินอส ฟู้ด จํากัด โดย TUFP
ในเดื อ นสิ งหาคม 2557 TUFP ได้ท าํ สั ญ ญาซื้ อ ขายลู ก หนี้ (Receivable purchase agreement) อี ก
หนึ่ งสัญ ญา เพื่อทําการขายลูกหนี้ รายใหม่โดยมี ระยะเวลา และเงื่อนไขเช่ น เดี ยวกับสัญ ญาเดิ ม
สัญญานี้สิ้นสุ ดวันที่ 20 ตุลาคม 2558
9.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายสิ นค้า
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้า
ค่าบริ การการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้ อสิ นทรัพย์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

7,161
4,060
737

8,346
1,376
1,001

-

-

45
1,254
167
109

25
1,111
161
108

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามที่ประกาศจ่าย
ร้อยละ 0.96 - 5.40 ต่อปี
(2557: ร้อยละ 1.08 - 5.50
ต่อปี )
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

-

-
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19

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
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งบการเงินรวม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้า
209
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
26
ซื้ อสิ นค้า
1,541
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้า
884
ซื้อสิ นค้า
1,142
ค่าขนส่ ง
43
ค่าเช่า
86
ซื้ อสิ นทรัพย์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์
75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

282
24
459

27
86
1
222

57
49
7

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม

925
1,764
42
82

447
8
36

490
6
41

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
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9

9

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการทําประกันภัยทรัพย์สินกับบริ ษทั เอเซี ย - แปซิฟิค ริ สค์ คอนซัลแท้นส์
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายหน้ารับประกันภัยโดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯโดยมี
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน
บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 103 ล้านบาท (2557: 109 ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
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)

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)
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รายชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
Canadian Pet Nutrition, ULC
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*****
MERALLIANCE ARMORIC SAS
IMSAUM SCI
MERALLIANCE SAS
MERALLIANCE LOGISTIC
MERALLIANCE POLAND
ARMORIC NORWAY

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 (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 (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 (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 (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
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รายชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
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 SAS
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
บริ ษทั เจมิไนย วอเตอร์คร๊ าฟ 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)
การร่ วมค้า (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
การร่ วมค้า (ถือหุน้ 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 (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ น้ 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
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน/กรรมการเป็ น
ญาติสนิทกรรมการ
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รายชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
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 ดี จันศิริ จํากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฮิช เพิรล์ คัลติเวชัน่ 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
กรรมการเป็ นญาติสนิทกรรมการ
มีผถู ้ ือหุน้ 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 ้ ื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 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.
***** MERINVEST SAS ได้ควบรวมกิจการกับ EUROPEENNE DE LA MER SAS
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
50,087
30,345
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
51,682
65,238
รวม
101,769
95,583
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
116,508
34,976
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
132,281
122,515
รวม
248,789
157,491
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 ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
30,600
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
Thai Union Investment Holding Co., Ltd.
Tri-Union Frozen Products, Inc.
Thai Union North America, Inc.
Thai Union EU Seafood 1 S.A.
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
Thai Union Investment Holding Co., Ltd.
Thai Union North America, Inc.
สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ธีร์ โฮลดิ้ง จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จํากัด
60,900
52,700

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,879,211
6,336
34,104
1,919,651

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

378,121
1,939
31,371
411,431

429,423
19
32,896
462,338

80,000
877,823
1,987,058
2,944,881

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

-

-

18,267,002
358,295
1,218,203
1,153,173
20,996,673

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

- (1,982,410)
(501,613)
20,495,060 22,936,080

32,600

-

-

-
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ในระหว่างปี 2558 เงินให้กยู้ มื แก่และเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

ในระหว่างปี

1 มกราคม 2558

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2558

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่การร่ วมค้า
-

30,600

-

30,600

52,700

63,100

(54,900)

60,900

บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จํากัด

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิ กส์ จํากัด

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

เพิ่มขึ้น

ในระหว่างปี
ลดลง

การแปลงค่า

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

80,000
1,472,585

7,030
479,550

(7,030)
(1,143,750)

69,438

80,000
877,823

79,296
1,631,881

3,706,227
4,192,807

(1,742,628)
(2,893,408)

(55,837)
13,601

1,987,058
2,944,881

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

80,360
325,600
1,145,464
1,551,424

(5,202,165)
(184,200)
(5,386,365)

(220,719)
32,695
93,439
7,709
(86,876)

18,267,002
358,295
1,218,203
1,153,173
20,996,673

-

1,246,588
912,090

(1,246,588)
(912,090)

-

-

-

46,960
342,600
2,548,238

(46,960)
(310,000)
(2,515,638)

-

32,600
32,600

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

Thai Union Investment Holding
Co., Ltd.
Tri-Union Frozen Products, Inc.
Thai Union North America, Inc.
Thai Union EU Seafood 1 S.A.
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
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่ า งปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 และ 2557 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
881
866
35
40
7
2
17
42
925
965

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างงาน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
100
94
8
8
7
115
102

10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

2558
19,959,552
433,398
9,515,543

2557
19,610,614
177,308
11,487,217

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(852,414) (1,152,105)
(6,013)
(312,640)
(281,400)

1,475,785
4,137,324
931,890
36,453,492

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

(87,629)
(20,593)
(1,273,276)

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

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

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
19,107,138
18,458,509
433,398
171,295
9,202,903
11,205,817
1,388,156
4,137,324
911,297
35,180,216

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

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

2558
1,371,937
9,402
1,511,982

2557
1,747,752
5,540
1,998,195

154,262
501,806
17,976
3,567,365

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(94,842)
(94,290)
(18,238)
(16,612)
(8,535)
(121,615)

(9,930)
(120,832)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
1,277,095
1,653,462
9,402
5,540
1,493,744
1,981,583
145,727
501,806
17,976
3,445,750

178,302
266,135
18,150
4,103,172
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ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ เป็ นจํานวน 852 ล้านบาท (2557: 1,344 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 143 ล้าน
บาท 2557: 121 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลด
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 1,152 ล้านบาท (2557: 1,133 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 142 ล้าน
บาท 2557: 172 ล้า นบาท) โดยนํา ไปหั ก จากมู ล ค่ า ของสิ น ค้า คงเหลื อ ที่ รั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ า ยใน
ระหว่างปี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 สิ น ค้าคงเหลื อบางส่ วนของบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง (2557: สองแห่ ง) ใน
ต่างประเทศได้นําไปจดจํานองไว้กบั สถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18
11. เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคํา้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้คือ เงินฝากประจําซึ่งได้นาํ ไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
12.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษทั 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 วมที่ถือหุ้นโดยบริษทั 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
MW Brands ร้อยละ 20)

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบการเงินรวม
สัดส่ วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน

2558

2557

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2558

ไทย
ไทย

25.00
20.00

25.00
20.00

37,500
1,010

อินเดีย

25.12

25.12

ไทย

48.83

เกาะบริ ติช
เวอร์จิ้น
สหราช
อาณาจักร

2557

2558

2557

37,500
1,010

342,440
20,133

430,829
29,034

117,064

117,064

526,845

343,780

44.14

44,070

44,070

61,856

59,276

32.89

30.03

136,535

136,535

152,034

75,513

20.00

20.00

95,940

95,940

517,095

430,389

432,119

432,119

1,620,403

1,368,821
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(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จํากัด

ผูผ้ ลิตและส่ งออกปูอดั
ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็คทรอนิกส์
ภายใต้เว็บไซต์
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอาหารสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากกุง้

Avanti Feeds Limited

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนเงินลงทุน
ราคาทุน
2558

2557

2558

2557

ไทย
ไทย

(ร้อยละ)
25.00
20.00

(ร้อยละ)
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

12.2 ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
งบการเงินรวมและรับรู ้เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

บริ 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

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างปี
2558
2557
58,361
75,668
8,699
10,786
199,155
164,351
8,449
7,036
76,521
(66,342)
45,561
67,361
418,546
237,060

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ระหว่างปี
2558
2557
37,000
26,000
17,600
5,000
31,522
18,225
86,122
49,225
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12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนฯ
สําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินเดีย มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
2,551
1,743
1,743
2,551

บริ ษทั ร่ วม
Avanti Feeds Limited
รวม
12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสําคัญ

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตามส่ วนได้ เสี ยของกิจการในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของกิจการในบริษทั ร่ วม

บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์
จํากัด
2558
2557
578
454
1,683
1,973
(774)
(584)
(117)
(120)
1,370
1,723
25.00
25.00
342
431
342
431

Avanti Feeds Limited
2558
2557
2,314
1,819
1,135
627
(1,269)
(1,003)
(83)
(74)
2,097
1,369
25.12
25.12
527
344
527
344

LDH (La Doria) Limited
2558
2557
5,590
5,201
156
168
(3,058)
(2,954)
(102)
(99)
2,586
2,316
20.00
20.00
517
466
(33)
517
430

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์
จํากัด
2558
2557
2,528
2,381
233
303
233
303

Avanti Feeds Limited
2558
2557
10,299
8,885
793
654
793
654

LDH (La Doria) Limited
2558
2557
15,469
16,497
506
619
506
619
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12.5 ข้อมูลส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในบริ ษทั ร่ วมอื่นๆ (ไม่รวมบริ ษทั ร่ วมตามหมายเหตุ 12.4)
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ:
กําไร
290
73
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
290
73
บริ ษทั ฯ
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั ร่ วมกับ Savola Foods Company ผูผ้ ลิต
สิ นค้าอุปโภคบริ โภครายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อทําการตลาดและกระจายผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯดําเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุน Seafood International
Two FZCO โดยบริ ษ ัท ฯถื อ หุ ้ น จํานวน 40,000 หุ ้ น (คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40 ของหุ ้ น ที่ อ อกจําหน่ าย
ทั้งหมด) ราคาตามมู ล ค่ าที่ ต ราไว้ 1 ดี แ รห์ ม ต่ อ หุ ้ น รวมเป็ นจํานวนเงิ น ทั้งสิ้ น 40,000 ดี แ รห์ ม
หรื อ 0.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ดังกล่าวยังไม่เรี ยกชําระค่าหุ ้นและยังไม่เริ่ ม
ดําเนินงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบางบริ ษทั บันทึกโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่ จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งยังไม่มีการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ภายนอก เนื่ องจากข้อจํากัดทางด้านเวลา
อย่างไรก็ตาม มูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่มีนยั สําคัญ
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
13.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จํากัด
(มหาชน)
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)
Thai Union Investment Holding
Co., Ltd. (TUIH)
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2557
2558

สัดส่วนเงินลงทุน
2558
2557
ร้อยละ ร้อยละ
99.66
90.08

ราคาทุน

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2558
2557

2558

2557

2,648,407

1,212,172

3,405,196

756,710

300 ล้านบาท

300 ล้านบาท

360 ล้านบาท

360 ล้านบาท

99.55

90.44

2,006,433

1,379,791

386,749

293,011

300 ล้านบาท
70 ล้านบาท
500 ล้านบาท
40 ล้านบาท

300 ล้านบาท
70 ล้านบาท
500 ล้านบาท
40 ล้านบาท

51.00
90.00
51.00
98.00

51.00
90.00
51.00
98.00

189,316
20,699
255,000
96,019

189,316
20,699
255,000
96,019

53,805
-

326,145
-

98.6 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ
222 ล้าน
ยูโร
330 ล้านบาท

98.6 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ
222 ล้าน
ยูโร
330 ล้านบาท

100.00

100.00

3,115,350

3,115,350

-

-

100.00

100.00

8,900,256

8,900,256

-

-

77.44

77.44

1,331,470
18,562,950

1,331,470
16,500,073

214,655
4,060,405

1,375,866

38

13.2 รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ

บริ ษทั

บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์
จํากัด
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จํากัด
(มหาชน)

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2558
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
0.34
9.92

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2558
2557

กําไรหรื อขาดทุนที่แบ่ง
ให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยในระหว่างปี
2558
2557

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปั นผลจ่ายให้กบั
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในระหว่างปี
2558
2557

30

785

131

171

375

83

49.00

49.00

792

724

117

99

52

313

22.56

22.56

428

373

122

63

63

-

13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด
2558
2557
7,370
8,396
4,998
5,093
5,887
5,172
604
658

บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน
ฟี ดมิลล์ จํากัด
2558
2557
789
601
1,828
1,705
887
986
103
72

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั แพ็คฟู้ด
จํากัด (มหาชน)
2558
2557
1,353
1,718
1,330
1,568
982
1,480
69
212

บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน
ฟี ดมิลล์ จํากัด
2558
2557
3,664
3,085
325
269
6
331
269

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั แพ็คฟู้ด
จํากัด (มหาชน)
2558
2557
6,268
5,851
508
346
(19)
(8)
489
338

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด
2558
2557
18,849
20,768
1,634
1,786
49
1,683
1,786
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สรุ ปรายการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุ ทธิ

บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด
2558
2557
3,637
2,782
208
(559)
(2,225)
(3,857)
(12)

(2)

บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน
ฟี ดมิลล์ จํากัด
2558
2557
336
373
(69)
(32)
(268)
(347)
(1)

(6)

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั แพ็คฟู้ด
จํากัด (มหาชน)
2558
2557
953
128
(96)
(68)
(866)
(59)
(9)

1

บริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 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 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯถือหุ ้นใน
TUG เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 3.9 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 98 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายแล้วทั้งหมด
ของ TUG
ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2557 บริ ษ ทั ฯซื้ อหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั แพ็คฟู้ ด จํากัด (มหาชน)
(PPC) จํานวน 25,890 หุ น้ ที่ราคาหุน้ ละ 53.14 บาท รวมเป็ นเงินจ่ายซื้อทั้งสิ้ น 1.4 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2557 บริ ษทั ฯซื้อหุ น้ สามัญของ PPC จํานวน 100,000 หุน้ ที่ราคาหุน้ ละ
55.8 บาท รวมเป็ นเงินจ่ายซื้ อทั้งสิ้ น 5.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯถือ
หุ ้นใน PPC รวมทั้งสิ้ น 25.5 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 77.44 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายแล้วทั้งหมดของ
PPC
ในระหว่างไตรมาสสามและไตรมาสสี่ ของปี 2558 บริ ษทั ฯเพิ่มสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั สงขลา
แคนนิ่ ง จํากัด (มหาชน) (SC) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ จํานวน 3.3 ล้านหุ ้น ที่ราคาซื้ อเท่ากับ
191 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายทั้งสิ้ น 626.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ
ถือหุ ้นใน SC เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 35.8 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.55 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ าย
แล้วทั้งหมดของ SC
ในระหว่างไตรมาสสี่ ข องปี 2558 บริ ษ ัท ฯเพิ่ ม สั ด ส่ ว นเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ไทยรวมสิ น พัฒ นา
อุตสาหกรรม จํากัด (TUM) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ จํานวน 2.9 ล้านหุ ้น ที่ราคาซื้ อเท่ากับ
500 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายทั้งสิ้ น 1,436 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ
ถื อ หุ ้ น ใน TUM เป็ นจํานวนทั้ง สิ้ น 29.9 ล้านหุ ้ น หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 99.66 ของจํานวนหุ ้ น ที่
จําหน่ายแล้วทั้งหมดของ TUM
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ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2558 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั ร่ วมกับ Savola Foods Company ผูผ้ ลิต
สิ นค้าอุปโภคบริ โภครายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อทําการตลาดและกระจายผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯดําเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุน Seafood International
One FZCO โดยบริ ษทั ฯถือหุ ้นจํานวน 60 หุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 60 ของหุ ้นที่ออกจําหน่ ายทั้งหมด)
ราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ 1,000 ดี แ รห์ ม ต่ อ หุ ้ น รวมเป็ นจํา นวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 60,000 ดี แ รห์ ม
หรื อ 0.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ดังกล่าวยังไม่เรี ยกชําระค่าหุ ้นและยังไม่เริ่ ม
ดําเนินงาน
การซื้อกิจการ MerAlliance
เมื่ อ วัน ที่ 13 สิ งหาคม 2557 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯมี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเข้าซื้ อ กิ จการ
EUROPEENNE DE LA MER SAS (MerAlliance) โดยอนุ ม ัติ ใ ห้ Thai Union France Holding 2
SAS (TUFH) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯและจดทะเบี ยนในประเทศฝรั่ งเศส เป็ นผูซ้ ้ื อกิ จการ
และเข้าทําสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ ้ น และกิ จ การของ MerAlliance ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ต ปลาแซลมอนรมควัน
รายใหญ่ มีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ประเทศฝรั่งเศส และมีโรงงานอยูท่ ี่ประเทศสกอตแลนด์ โปแลนด์
และฝรั่งเศส โดยมีการจําหน่ายสิ นค้าในทวีปยุโรป
TUFH และผูข้ ายได้ร่วมลงนามในสัญ ญาซื้ อขายในวัน ที่ 3 กัน ยายน 2557 ตามที่ บ ริ ษ ทั ฯได้ยื่น
ข้อเสนอซื้อกิจการของ MerAlliance โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะซื้อหุ น้ ทั้งหมดหรื อคิดเป็ นร้อยละ 100
ของหุ ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้วของกลุ่ม MerAlliance การซื้ อขายดังกล่าวได้เสร็ จสิ้ นในไตรมาส
สี่ ของปี 2557
ในระหว่างไตรมาสสี่ ข องปี 2558 MERINVEST SAS ควบรวมกิ จ การ EUROPEENNE DE LA
MER SAS การควบรวมกิจการเกิดขึ้นโดยการโอนสิ นทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ MERINVEST
SAS ให้แก่ EUROPEENNE DE LA MER SAS การควบรวมกิจการนี้ ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อ
ขาดทุนในงบการเงินรวม
การซื้อกิจการ King Oscar AS
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิการเข้าซื้ อกิจการ King
Oscar AS (King Oscar) โดยอนุ มั ติ ใ ห้ Thai Union EU Seafood 1 S.A. ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ
บริ ษทั ฯและจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก จัดตั้งบริ ษทั Thai Union Norway AS (TU Norway)
จดทะเบียนในประเทศนอร์ เวย์ และให้ TU Norway เป็ นผูซ้ ้ื อกิ จการ และเข้าทําสัญญาซื้ อขายหุ ้น
และกิ จการของบริ ษ ัท King Oscar ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ต และจําหน่ ายอาหารทะเลบรรจุ ก ระป๋ องและมี
เครื่ องหมายการค้าเป็ นของตนเอง มี สํานักงานใหญ่ ต้ งั อยู่ที่ประเทศนอร์ เวย์ และมี โรงงานอยู่ที่
ประเทศโปแลนด์และนอร์เวย์ โดยมีการจําหน่ายสิ นค้าในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย
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TU Norway และผูข้ ายได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้ อขายในวันที่ 12 กันยายน 2557 ตามที่บริ ษทั ฯได้
ยื่นข้อเสนอซื้ อกิ จการของ King Oscar โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะซื้ อหุ ้นทั้งหมดหรื อคิดเป็ นร้อยละ
100 ของหุ ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้วของกลุ่ม King Oscar ซึ่ งถือหุ ้นส่ วนใหญ่โดยกองทุน Private
Equity Fund Procuritas Capital Investors IV การซื้ อ ขายดังกล่ าวได้เสร็ จสิ้ น ในไตรมาสสี่ ข องปี
2557
ต่อมา บริ ษทั ฯได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั King Oscar โดยให้ Thai Union EU Seafood 1
S.A. จัดตั้งบริ ษทั Thai Union Poland Sp. Z.o.o. (TU Poland) ซึ่ งจดทะเบี ยนในประเทศโปแลนด์
เข้าซื้อกิจการ King Oscar Poland Sp. Z.o.o. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศโปแลนด์ การปรับโครงสร้าง
นี้ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินรวม
ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2558 King Oscar Poland Sp. Z.o.o. ได้ชาํ ระบัญ ชี และควบรวม
กิจการ Thai Union Poland Sp. Z.o.o. การควบรวมกิจการเกิดขึ้นโดยการโอนสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทั้งหมดของ King Oscar Poland Sp. Z.o.o.ให้แ ก่ Thai Union Poland Sp. Z.o.o. การควบรวม
กิจการนี้ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินรวม
การซื้อกิจการ Bumble Bee
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิการเข้าซื้ อกิจการของ
บริ ษทั Bumble Bee Holdco S.C.A. (“Bumble Bee”) ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- อนุ ม ัติก ารเข้าทําสั ญ ญาซื้ อขายหุ ้ น และกิ จการของ Bumble Bee ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ต และจําหน่ าย
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ องและบรรจุถุงแบบครบวงจรและมีเครื่ องหมายการค้าเป็ นของตนเอง
มีสํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา และมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศฟิ จิ โคลัมเบีย
มอริ เชียส จีน ไทยและสหรัฐอเมริ กา โดยมีการจําหน่ายสิ นค้าในทวีปอเมริ กาเหนื อ การเข้าทํา
สัญญาที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดของรายการดังนี้
-

-

บริ ษทั ฯ และ ผูข้ าย (Lion/Big Catch Cayman L.P. ซึ่ งเป็ นห้างหุ ้นส่ วนจํากัดจดทะเบียน
ในหมู่เกาะเคย์แมน) ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้ อขายในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตามที่
บริ ษทั ฯได้ยนื่ ข้อเสนอซื้อกิจการของ Bumble Bee ความสมบูรณ์ของการเข้าทําธุรกรรม
จะขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาและการได้รับอนุญาต
ในการควบรวมกิจการ (Competition Clearance)
บริ ษทั ฯมีวตั ถุประสงค์ที่จะซื้ อหุ ้นทั้งหมดของ Bumble Bee จํานวน 1,000,001 หุ ้น ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยหุ ้ น สามัญ จํานวน 1,000,000 หุ ้ น และหุ ้ น บริ ห ารจํานวน 1 หุ ้ น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 100 ของหุ น้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ Bumble Bee
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-

-

-

-

-

บริ ษทั ฯตกลงจะจ่ายชําระค่าหุ ้นร้อยละ 100 ของ Bumble Bee จากแหล่งเงินทุนที่ได้รับ
จากสถาบัน การเงิ นในประเทศเป็ นมู ลค่ากิ จการรวมทั้งสิ้ น ไม่ เกิ น 1,510 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 49,801 ล้านบาท) โดยจะชําระเงินให้แก่ผขู ้ ายในวันที่ธุรกรรมเสร็ จ
สิ้ น
บริ ษทั ฯจะเข้าซื้อหุน้ ที่มูลค่ารวมของค่าตอบแทนในราคาซื้อพื้นฐานที่ 1,510 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 49,801 ล้านบาท) ทั้งนี้ ราคาซื้อ (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 าเงิ น ลงทุ น หมุ น เวี ย นสุ ท ธิ (project net working capital) กับ มู ล ค่ าเงิ น ทุ น
หมุ น เวี ย นสุ ทธิ (net working capital) ของ Bumble Bee และบริ ษั ท ย่ อ ย ณ วัน ที่
ธุรกรรมเสร็ จสิ้ น
ประมาณการค่ า ตอบแทนในการซื้ อ ตามสู ต รคํา นวณข้า งต้น จะมี มู ล ค่ า ประมาณ
749,847,000 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 24,731 ล้านบาท โดยคํานวณจากราคาซื้ อพื้นฐานตาม
สัญญาคือ 1,510 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 49,801 ล้านบาท) หัก หนี้ สินสุ ทธิ ตาม
งบการเงินรวมของ Bumble Bee และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่ งมีจาํ นวน
ประมาณ 760 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ ฯ หรื อ 25,070 ล้ า นบาท ดั ง นั้ น ประมาณการ
ค่าตอบแทนในการซื้ อจึงมีค่าเท่ากับ 749,847,000 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 24,731 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามประมาณการค่าตอบแทนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่ องจาก หนี้ สินสุ ทธิ ของ
Bumble Bee และบริ ษ ทั ย่อยอาจมี การเปลี่ ยนแปลง และบริ ษ ทั ฯไม่ สามารถประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นธุรกรรมของผูข้ ายตามที่คู่สัญญาตกลงกัน และการปรับเงินลงทุน
หมุนเวียนสุ ทธิ ซึ่ งต้องใช้ในการคํานวณตามสู ตรข้างต้น ทั้งนี้ การคํานวณตามสู ตรใช้
อัตราแลกเปลี่ยน 32.981 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ
แหล่ งที่ ม าของเงิ น ทุ น ในการซื้ อ กิ จ การครั้ งนี้ มาจากเงิ น กู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น ใน
ประเทศ 2 แห่ ง รวมเป็ นจํานวนวงเงินทั้งสิ้ น ไม่เกิ น 1,510 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมี
กําหนดชําระคืนทั้งหมดภายใน 13 เดือนนับจากวันที่เข้าทําสัญญา
อนุ มตั ิการเข้าทําสัญญากูย้ ืมเงินเพื่อนํามาใช้ในการซื้ อหุ ้นและกิจการของ Bumble Bee
ตามที่กล่าวข้างต้น
อนุมตั ิการแต่งตั้ง UBS AG ทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาการควบรวมกิจการให้กบั บริ ษทั ฯ
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ยกเลิกการซื้อกิจการ Bumble Bee
เมื่ อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและ Lion/Big Catch Cayman L.P. ได้เข้าทําสัญญาเพื่อยกเลิก
สัญญาซื้ อขายหุ ้นและกิจการของ Bumble Bee Holdco S.C.A. ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เนื่ องจาก
บริ ษทั ฯและผูข้ ายได้สรุ ปว่าการดําเนิ นการดังกล่าวมีความเป็ นไปได้สูงที่จะใช้เวลานานเกินกว่าที่
ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขายหุ ้นจากการได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริ กา อย่างไร
ก็ตาม การยกเลิกสัญญาการเข้าซื้ อกิ จการนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ฯไม่มีภาระจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด (TUM) และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั นิ ว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จํากัด (NFF)
ได้มีมติพิเศษอนุมตั ิ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 น้ ของบริ ษทั ไทยควอลิต้ ี ชริ มพ์ จํากัด (TQS) ได้
มีมติพิเศษอนุ มตั ิการเลิกกิ จการ TQS ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2557 และชําระบัญชีเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
14. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่งเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด (TFM) บริ ษทั
ไทยรวมสิ น พัฒ นาอุ ต สาหกรรม จํา กัด (TUM) และบริ ษ ัท อื่ น ควบคุ ม ร่ ว มกัน มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

จําหน่ายอาหารกุง้ และวัสดุใน
การเพาะพันธุ์กงุ้ และลงทุน
ในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจ
เพาะพันธุ์และจําหน่ายกุง้
Cindena Resources Limited เจ้าของเครื่ องหมายการค้า
(การร่ วมค้าของ TUM และ "Century" ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั อื่น)
เครื่ องหมายการค้าสําหรับ
ปลาทูน่ากระป๋ องที่จดั
จําหน่ายในต่างประเทศ
Century (Shanghai) Trading ผูน้ าํ เข้าและส่งออกอาหาร
Co., Ltd. (การร่ วมค้าของ
TUM และบริ ษทั อื่น)
รวม
บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด (การ
ร่ วมค้าของ TFM และ
บริ ษทั อื่น)

สัดส่ วนเงินลงทุน
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
51
51

(หน่วย: พันบาท)

2557

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557

438,600

438,600

428,771

514,764

2558

ราคาทุน

50

50

8,075

8,075

8,075

8,075

50

50

75,900

75,900

33,043

29,645

522,575

522,575

469,889

552,484
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ในระหว่างไตรมาสหนึ่ งของปี 2557 บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด (TMAC) ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด (TUH) (บริ ษทั ย่อย) จํานวน 4 ล้านหุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
หุ ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนและออกจําหน่ ายใหม่ท้ งั หมดจํานวน 4 ล้านหุ ้น) รวมเป็ นจํานวนเงินจ่าย
ซื้อทั้งสิ้ น 40 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสหนึ่ งของปี 2557 TMAC ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ทีเอ็มเค ฟาร์ ม
จํากัด (TMK) (บริ ษทั ย่อย) จํานวน 12 ล้านหุ น้ รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายซื้อทั้งสิ้ น 120 ล้านบาท การ
ซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มใน TMK ครั้งนี้ทาํ ให้สัดส่ วนการถือหุ น้ TMK ของ TMAC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80
(ของหุ ้นที่ออกจําหน่ ายทั้งหมดจํานวน 15 ล้านหุ ้น) เป็ นร้อยละ 88.89 (ของหุ ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว
ทั้งหมดจํานวน 27 ล้านหุ ้น) และในระหว่างไตรมาสสองของปี 2557 TMAC ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
TMK เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 1.5 ล้านหุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายซื้ อทั้งสิ้ น 12 ล้านบาท ทําให้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 TMAC ถือหุ ้นใน TMK เป็ นจํานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 25.5 ล้านหุ ้นหรื อคิด
เป็ นร้อยละ 94.44 ของหุ น้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของ TMK จํานวน 27 ล้านหุน้
ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2557 TUM ได้เข้าทําสัญญาการร่ วมค้ากับบริ ษทั ในฟิ ลิปปิ นส์แห่ ง
หนึ่ ง ในการร่ วมลงทุนในบริ ษทั Cindena Resources Limited (Cindena) โดยได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
Cindena เป็ นจํานวนเงิ น 250,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ 8.1 ล้านบาท (หุ ้ น สามัญ 250,000 หุ ้ น
มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 เหรี ย ญสหรั ฐฯ) หรื อคิด เป็ นร้ อยละ 50 ของหุ ้น จดทะเบี ยนที่ ชาํ ระแล้ว
ทั้งหมดของ Cindena
ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2557 TUM ผูถ้ ื อ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว ม Century (Shanghai)
Trading Co., Ltd.(Century) ได้ทาํ สัญญาร่ วมลงทุนฉบับใหม่กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม สัญญาดังกล่าวเข้า
ลักษณะเป็ นสัญญาการร่ วมค้า TUM ได้เปลี่ยนการบันทึกเงินลงทุนใน Century จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้า การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนนี้ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อ
ขาดทุนของงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาการก่อตั้งบริ ษทั กับ Savola Foods Company
ผูผ้ ลิ ตสิ น ค้าอุ ป โภคบริ โภครายใหญ่ ในภู มิ ภ าคตะวัน ออกกลาง เพื่ อทําการตลาดและกระจาย
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯจะดําเนิ นการก่อตั้งบริ ษทั ร่ วมทุน United
Seafood Company (No.3) และจะถื อ หุ ้ น ในอัต ราร้ อ ยละ 50 ซึ่ งบริ ษ ัท ร่ ว มทุ น ดัง กล่ าวนั้ นอยู่
ั ญา
ระหว่างการจัดตั้ง ชื่อของบริ ษทั อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้การตกลงร่ วมกันของคู่สญ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด (TFM)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิเสนอซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มจาก บริ ษทั ที เอ็มเอซี จํากัด
(TMAC) (การร่ วมค้าของ TFM) จํานวน 13.77 ล้านหุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 51 ของหุ ้นที่จดทะเบียน
เพิ่มทุนและออกจําหน่ ายใหม่ท้ งั หมดจํานวน 27 ล้านหุ ้น) รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายซื้ อทั้งสิ้ น 137.7
ล้านบาท
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 TMAC ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์จากเดิมจํานวน
860 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 86 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็ นจํานวน 1,130 ล้านบาท
(หุ น้ สามัญ 113 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) โดยเรี ยกชําระเต็มจํานวนแล้ว
14.2 ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่ วมค้าใน
งบการเงินรวมดังนี้

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้าในระหว่างปี
2558
2557
(85,993)
(62,795)
3,398
(11,857)
(82,595)
(74,652)

14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้าที่มีสาระสําคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
หัก: ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตามส่ วนได้ เสี ยของกิจการในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
การปรับมูลค่ายุติธรรมจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจาก
บริ ษทั ย่อยเป็ นการร่ วมค้า
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของกิจการในการร่ วมค้ า

(หน่วย : ล้านบาท)
บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
2557
2558
47
46
27
39
667
704
(157)
(33)
(36)
(32)
(1)
(1)
547
723
(19)
(26)
528
697
51
51
269
355
160
429

160
515
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สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
2558
2557
164
130
38
34
1
(3)
(23)
6
(169)
(123)
(169)
(123)

รายได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

14.4 ข้อมูลส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในการร่ วมค้าอื่นๆ (ไม่รวมการร่ วมค้าตามหมายเหตุ 14.3)
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ:
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

7
7

(24)
(24)

15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย - หน่วยลงทุน

33,118

ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนทัว่ ไป - หุน้ สามัญ
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(2,352)
30,766
2,920
33,686

30,766

2557
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
37,307

29,771

(7,536)
29,771
821
30,592
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16. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดง
มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ราคาทุน/ราคาทีต่ ใี หม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
3,056,393
9,555,595
21,200,614
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
358,107
1,133,066
946,611
ซื้อเพิ่ม
13
7,153
139,012
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(136,681)
(1,031,221)
โอนเข้า (ออก) จากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
214,530
โอนเข้า (ออก)
11,989
890,177
1,510,569
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(232,967)
(421,944)
(13,542)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3,412,960
11,430,873
22,343,641
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 2.2)
19,259
5,515
ซื้อเพิ่ม
24,886
11,784
237,551
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(24,583)
(353,201)
โอนเข้า (ออก) จากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(206,084)
(123,807)
630,401
โอนเข้า (ออก)
9,293
366,612
1,803,122
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
72,696
439,621
(3,423)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
11,752,834
25,106,650
3,237,632
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
22,827
3,604,252
12,167,126
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
66,632
521,820
562,891
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
3,443
384,836
1,724,605
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
(100,809)
(625,803)
โอนเข้า (ออก) จากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
43,709
1,316
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(108,170)
(308,662)
(1,615)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
91,287
4,345,638
13,521,473
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
5,252
518,780
1,746,350
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
(17,453)
(308,712)
โอนเข้า (ออก) จากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(62,905)
(182,019)
626,019
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
17,226
241,239
(1,855)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4,682,172
15,826,369
31,779
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
4,535
36,261
270
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
15,564
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
194
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
4,535
36,261
16,028
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
17,782
515,318
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
644
19,542
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
54,687
550,888
4,535
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3,317,138
7,048,974
8,806,140
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3,201,318
7,015,975
8,729,393
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2557 (จํานวน 2,065 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
2558 (จํานวน 2,291 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

773,226
141,092
43,922
(56,541)
104,310
(28,568)
977,441
6,685
81,954
(38,349)
(50,277)
70,210
11,847
1,059,511

753,782
34,097
20,790
(81,038)
79,613
(12,005)
795,239
16,212
(66,872)
13,966
103,786
6,392
868,723

2,960,462
35,940
3,062,667
(33,061)
(182,747)
(2,596,658)
(33,580)
3,213,023
2,607,278
(61,432)
27,260
(2,353,023)
29,118
3,462,224

38,300,072
2,648,913
3,273,557
(1,338,542)
31,783
(742,606)
42,173,177
31,459
2,979,665
(544,437)
291,459
556,251
45,487,574

538,435
55,535
114,860

453,533
16,087
82,863

737
-

16,786,173
1,223,702
2,310,607

(54,114)
(973)
(17,508)
636,235
130,514

(75,222)
(7,991)
469,270
80,273

(17)
720
-

(855,948)
44,052
(443,963)
19,064,623
2,481,169

(33,065)
2,999
8,624
745,307

(47,893)
12,921
4,939
519,510

(685)
(35)
-

(407,123)
396,330
270,138
21,805,137

-

-

-

41,066
15,564
194
56,824
533,100
20,186
610,110

341,206
314,204

325,969
349,213

3,212,303
3,462,224

23,051,730
23,072,327

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

2,310,607
2,481,169
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ซ่ ึง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่

ราคาทุน/ราคาทีต่ ใี หม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องใช้และ
เครื่ องตกแต่ง

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

1,015,732
1,015,732
1,015,732

2,327,754
(43,213)
353,080
2,637,621
3,284
36,771
2,677,676

2,867,183
13,821
(65,584)
275,019
3,090,439
51,543
(40,334)
149,656
3,251,304

99,830
3,201
(1,724)
15,638
116,945
10,195
(561)
10,979
137,558

152,776
1,935
(4,846)
3,035
152,900
3,736
(17,491)
20,983
160,128

480,850
464,141
(320)
(17,920)
(646,772)
279,979
306,442
(218,389)
368,032

6,944,125
483,098
(115,687)
(17,920)
7,293,616
375,200
(58,386)
7,610,430

-

738,682
103,942

1,833,008
236,742

70,356
15,723

77,769
13,575

-

2,719,815
369,982

-

(35,538)
807,086
106,038

(52,267)
2,017,483
232,352

(1,497)
84,582
19,123

(4,851)
86,493
9,029

-

(94,153)
2,995,644
366,542

-

-

(38,067)

(538)

(5,717)

-

(44,322)

-

913,124

2,211,768

103,167

89,805

-

3,317,864

รวม

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

36,261
36,261
36,261

-

-

-

-

36,261
36,261
36,261

1,015,732

1,794,274

1,072,956

32,363

66,407

279,979

4,261,711

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,015,732

1,728,291

1,039,536

34,391

70,323

368,032

4,256,305

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2557 (จํานวน 340 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

369,982

2558 (จํานวน 338 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

366,542

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market
Approach) โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในปี 2555
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รายละเอียดของที่ดินแสดงตามราคาที่ตีใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
ราคาทุนเดิม
1,509,815
742,370
ส่ วนเพิ่มจากการตีราคา
907,217
224,487
ราคาที่ตีใหม่
966,857
2,417,032
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ ึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่ าทางการเงิ น โดยมี มู ล ค่ าสุ ท ธิ ต ามบัญ ชี เป็ นจํานวนเงิ น 118 ล้านบาท (2557: 200 ล้านบาท)
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: 48 ล้านบาท และ 2557: 45 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี
จํานวนเงินประมาณ 9,688 ล้านบาท (2557: 7,680 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 2,032 ล้านบาท 2557:
1,934 ล้านบาท)
การซื้อสิ นทรัพย์ Orion Seafood International
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิการเข้าซื้ อสิ นทรัพย์บางส่ วน
ของ Orion Seafood International (Orion) โดยให้ Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษ ทั ฯและจดทะเบี ยนในประเทศสหรั ฐอเมริ กา เป็ นผูด้ าํ เนิ นการทําสัญ ญาซื้ อ
สิ นทรัพย์ ต่อมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 TUFP ได้เข้าทําสัญญาซื้ อสิ นทรัพย์จาก Orion ซึ่ งเป็ น
ผูน้ าํ เข้าจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์จากกุง้ มังกรและสัตว์ทะเลอื่น และมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยผลิตภัณฑ์ของ Orion มีจาํ หน่ ายอยู่ทวั่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา การประเมินราคา
เสร็ จสิ้ นแล้วในไตรมาสสี่ ของปี 2558 ในระหว่างปี ปั จจุบนั TUFP ได้บนั ทึกอาคารและอุปกรณ์ที่
ได้มาจากการซื้ อสิ นทรัพย์มูลค่าประมาณ 0.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯหรื อประมาณ 32 ล้านบาท ใน
บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศและบริ ษทั
ย่อยแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศมีขอ้ จํากัดในการก่อภาระผูกพันจากการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุ 20 (2557: บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งในประเทศและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ในต่างประเทศ)
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17. ค่ าความนิยม/สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่าความนิยม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
จําหน่าย
โอนจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลิขสิ ทธิ์

เครื่ องหมาย
การค้า

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กบั
ซอฟต์แวร์ ผูจ้ ดั จําหน่าย

อื่น ๆ

รวม

12,792
1,699
(1,412)

286
13
(24)

14,452
617
(1,483)

139
1

757
144
56
(25)
(36)

254
(28)

17
407
(18)

15,905
144
1,080
(25)
13
(1,588)

13,079
114
(192)

275
12
12

13,586
83
(109)

140
73
358
30

896
253
(1)
138
29

226
(3)

406
3
(350)
(17)

15,529
256
156
(1)
158
(58)

13,001

299

13,560

601

1,315

223

42

16,040

-

50
8
3
(1)

294
1
1

139
1

471
52
(21)
102
(23)

41
12
(5)

14
16
-

1,009
68
(21)
123
3
(27)

-

60
9
2

296
9
27

140
47
7
16

581
120
50
20

48
11
-

30
2
(4)
-

1,155
198
53
65

-

71

332

210

771

59

28

1,471

-

-

200
(23)

-

-

-

-

200
(23)

-

-

177
(3)

-

-

-

-

177
(3)

-

-

174

-

-

-

-

174

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

13,079

215

13,113

-

315

178

376

14,197

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

13,001

228

13,054

391

544

164

14

14,395

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 2.2)
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก) จากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
จําหน่าย
ค่าตัดจําหน่าย
โอนจากสิ นเทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก) จากสิ นเทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การตัดจําหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

13.2
17.9
31.1
189.5
220.6
8.8
1.2
10.0
4.4
14.4
21.1
206.2

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 เครื่ อ งหมายการค้า "Chicken of the sea" ของบริ ษ ัท ย่อ ย
แห่ ง หนึ่ งในต่ า งประเทศ ติ ด ภาระคํ้า ประกั น วงเงิ น สิ นเชื่ อ ของบริ ษั ท ย่ อ ยตามที่ ก ล่ า วใน
หมายเหตุ 18
18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

19,376,546

26,086,541

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
3,688,339

8,889,561
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ประเภทตั๋ว แลกเงิ น ทรั ส ต์ รี ซี ทและสิ นเชื่ อ เพื่ อ การส่ งออกจํา นวนเงิ น รวม 19,377 ล้า นบาท
(2557: 26,087 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 3,688 ล้านบาท และ 2557: 8,890 ล้านบาท) คิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 0.45 ถึง 3.45 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.69 ถึง 3.70 ต่อปี ) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ร้อยละ 1.63
ถึง 1.70 ต่อปี และ 2557: ร้อยละ 2.14 ถึง 2.20 ต่อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีวงเงินเบิกเกิ นบัญชี ธนาคารหลาย
แห่งและมีวงเงินสิ นเชื่ออื่นๆ ที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น ดังนี้
สกุลเงิน
บาท
เหรี ยญสหรัฐฯ
ยูโร

2558
(ล้าน)
36,121
8,532
398

2557
(ล้าน)
31,975
5,867
311

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 36.1
Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP)
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 TUFP มี ว งเงิ น สิ นเชื่ อ จาก Bank of America N.A. (BOA) จํา นวน
170 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ (2557: 170 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) เงินกูย้ ืมนี้ มีอตั ราดอกเบี้ย LIBOR บวก
ร้ อยละ 1.25 ถึ ง 2.00 ต่ อปี หรื ออัตราดอกเบี้ ยลู ก หนี้ ชั้น ดี บ วกร้ อยละ 0.25 ถึ ง 1.00 ต่ อปี หรื อ
ร้ อยละ 1.68 ถึ ง 3.75 ต่ อปี (2557: อัตราดอกเบี้ ย LIBOR บวกร้ อยละ 1.25 ถึ งร้ อยละ 2.25 ต่ อปี
หรื ออัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ ช้ นั ดีบวกร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี หรื อร้อยละ 1.42 ถึง 3.25 ต่อปี ) โดย
วงเงินนี้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 สิ งหาคม 2556 ถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2559 (2557: ตั้งแต่วนั ที่ 5 สิ งหาคม
2556 ถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2559) ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 เงิ น กู้ค งเหลื อ ของวงเงิ น ดั ง กล่ า วมี
จํานวน 159 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2557: 156 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) คงเหลือวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั ไม่ได้ใช้
จํานวน 8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2557: 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวคํ้าประกันโดย
ลู ก หนี้ และสิ น ค้าคงเหลื อ ของ TUFP และ TUFP ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กําหนดต่ าง ๆ ซึ่ งรวมถึ ง
อัตราส่ วนความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบี้ยและอัตราส่ วนแสดงความสามารถในการกูย้ ืม ซึ่ ง
รวมถึงการจํากัดการก่อหนี้ การทําสัญญาเช่าเพื่อการลงทุน รายจ่ายฝ่ ายทุน รายการเกี่ยวกับกิจการ
ในกลุ่มบริ ษทั การจัดสรรและจ่ายเงินปั นผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 TUFP สามารถปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดในเรื่ องอัตราส่ วนทางการเงินได้ตามที่กาํ หนดไว้
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Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U)
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 Tri-U มี ว งเงิ น สิ นเชื่ อ จาก Bank of America N.A. (BOA) จํา นวน
110 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2557: 110 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ) เงินกูย้ ืมนี้ มีอตั ราดอกเบี้ ย LIBOR บวก
ร้อยละ 1.75 หรื อ 3.00 ต่อปี หรื ออัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ ช้ นั ดีบวกร้อยละ 0.75 ต่อปี หรื อ 2.00 ต่อปี
หรื อร้อยละ 2.13 ถึง 5.50 ต่อปี (2557: อัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกร้อยละ 2.00 หรื อร้อยละ 2.25 ต่อ
ปี หรื ออัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ ช้ นั ดี หรื ออัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ ช้ นั ดีบวกร้อยละ 1.00 ต่อปี หรื อร้อยละ
1.25 ต่อปี หรื อร้อยละ 2.75 ถึง 6.25 ต่อปี ) โดยวงเงินนี้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันที่
10 มีนาคม 2560 (2557: ตั้งแต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 เงิ น กู้ค งเหลื อ ของวงเงิ น สิ น เชื่ อ ดังกล่ าวมี จ าํ นวน 74 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ (2557: 99 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ) คงเหลือวงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 22 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2557: 8 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ) วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวคํ้าประกันโดยลูกหนี้ เครื่ องหมายการค้า Chicken of the Sea
และสิ น ค้าคงเหลื อของ Tri-U และ Tri-U ต้องปฏิ บ ัติตามข้อกําหนดต่ างๆ ซึ่ งรวมถึ งอัตราส่ วน
ความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบี้ยและอัตราส่ วนความสามารถในการกูย้ มื และข้อกําหนดอื่นๆ
ซึ่ งรวมถึ งการจํากัดการก่ อหนี้ การทําสัญ ญาเช่ าเพื่อการลงทุ น รายจ่ายฝ่ ายทุน รายการเกี่ ยวกับ
กิ จ การในกลุ่ ม บริ ษ ัท การจัด สรรและจ่ ายเงิ น ปั น ผล ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 Tri-U สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้ได้
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. (YCC)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 YCC มีวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินจํานวน 26 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(2557: 24 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) เงินกูย้ ืมนี้ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 ถึง 2.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ
1.95 ถึ ง 2.20 ต่ อ ปี ) โดยวงเงิ น นี้ ใช้ ไ ด้ ต้ ัง แต่ ว ัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2558 ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558
(2557: 10 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดเงินกูค้ งเหลือ
จํานวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2557: 7 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ) คงเหลื อวงเงิน ไม่ได้เบิ กใช้จาํ นวน
20 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ (2557: 17 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ) วงเงิ น กู้น้ ี คํ้า ประกัน โดยลู ก หนี้ การค้า
ของ YCC
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19. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)

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

งบการเงินรวม
2557
2558
180,967
69,412
9,578,173 8,292,596
58,335
81,600
2,279,709 2,111,548

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
378,988
427,979
1,483,403
1,075,440
26,735
29,532
321,026
402,362

9,487

6,479

5,708

4,827

155,337
12,262,008

162,922
10,724,557

32,397
2,248,257

22,966
1,963,106

20. เงินกู้ยืมระยะยาว
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 36.1
เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

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

งบการเงินรวม
2558
2557
1,882
1,784
1,307
1,823
63
382
8
3,260
3,989
(2)
(3)
3,258
3,986
(1,561)
(936)
3,050
1,697

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,776
1,622
1,238
1,688
3,014
3,310
(2)
(3)
3,012
3,307
(1,465)
(450)
1,547
2,857
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
บวก: กูเ้ พิ่ม
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
หัก: จ่ายเงินกู้
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
3,986,259
8,948
1,307
(886,774)
161,977
(14,004)
3,257,713

งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,307,040
1,307
(450,000)
153,890
3,012,237

บริ ษทั ฯ
ในระหว่างไตรมาสสามของปี 2554 บริ ษ ัท ฯได้ท าํ สั ญ ญากู้ยืม เงิ น จํานวน 2,250 ล้านบาทจาก
สถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ งในประเทศเป็ นระยะเวลา 7 ปี โดยมี อ ัต ราดอกเบี้ ย THBFIX ต่ อ ปี มี
กําหนดชําระคืนเป็ นรายไตรมาส โดยชําระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดเงิ น กู้ยืม คงเหลื อ มี จ าํ นวน 1,238 ล้านบาท (2557: 1,688 ล้านบาท) ภายใต้สั ญ ญาเงิ น กู้ยืม
บริ ษ ัท ฯต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น บางประการตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญา เช่ น การดํา รง
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตาม
สั ญ ญา เป็ นต้น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท ฯสามารถปฏิ บ ัติต ามข้อกําหนดต่ าง ๆ ตามที่
กําหนดไว้ได้
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2556 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินจํานวน 49 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ
1,614 ล้านบาทจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในประเทศมีอตั ราดอกเบี้ย LIBOR บวกร้อยละ 0.92
ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 27 กรกฎาคม 2560 และ 27 กรกฎาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดเงินกูย้ ืมคงเหลือมีจาํ นวน 49 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 1,776 ล้าน
บาท (2557: 49 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯหรื อ 1,622 ล้านบาท) ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้ได้
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บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จํากัด (OKF)
ในระหว่ า งไตรมาสสี่ ข องปี 2554 OKFได้ท ํา สั ญ ญากู้ยื ม เงิ น ระยะยาวจํา นวน 350 ล้า นบาท
จากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในประเทศ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2554 และอัตรา FDR บวกด้วยร้อยละ 2.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป มีกาํ หนดชําระ
คืนเป็ นรายเดื อน โดยชําระงวดแรกในเดื อนเมษายน 2555 เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับ
ข้อจํากัดในการก่อภาระผูกพันในที่ดินของ OKF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดเงินกูย้ ืมคงเหลือมี
จํานวน 69 ล้านบาท (2557: 135 ล้านบาท) ภายใต้สัญ ญาเงิ น กู้ยืม OKF ต้องปฏิ บ ัติตามเงื่ อนไข
ทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่ น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามสัญ ญาเป็ นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 OKF สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้ได้
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. (YCC)
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2557 YCCได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจํานวน 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
จากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ โดยมีอตั ราดอกเบี้ย LIBOR บวกร้อยละ 1.7 ต่อปี มี
กําหนดชําระคืนเป็ นรายครึ่ งปี โดยชําระงวดแรกในเดื อนพฤศจิ กายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ยอดเงินกูย้ มื คงเหลือมีจาํ นวน 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 93 ล้านบาท (2557: 4.4 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ หรื อ 152 ล้านบาท) ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม YCC ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบาง
ประการตามที่ระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 YCC สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ
ตามที่กาํ หนดไว้ได้ วงเงินกูน้ ้ ีค้ าํ ประกันโดยอาคารและอุปกรณ์ของ YCC
การซื้อกิจการ Bumble Bee
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2557 บริ ษ ทั ฯได้ท าํ สัญ ญาขอวงเงิน กูย้ ืมจํานวน 1,510 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯจากสถาบันการเงินสองแห่งในประเทศเพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ น้ และกิจการ
ของ Bumble Bee ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 สัญญาเงินกูม้ ีอตั ราดอกเบี้ย LIBOR บวกร้อยละ
2.5 ต่ อ ปี และมี ก าํ หนดชําระคื น ภายใน 13 เดื อ นนับ จากวัน ที่ ในสั ญ ญา ภายใต้สั ญ ญาเงิ น กู้ยืม
บริ ษ ัท ฯต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น บางประการตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญา เช่ น การดํา รง
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตาม
สัญญา เป็ นต้น สื บเนื่ องจากการยกเลิกการซื้ อกิจการ Bumble Bee สัญญาขอวงเงินกูย้ ืมดังกล่าวจึง
ถูกยกเลิกในระหว่างปี 2558
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การซื้อกิจการ MerAlliance
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2557 บริ ษทั Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH) ในประเทศ
ฝรั่ ง เศสได้ซ้ื อ กิ จ การของ EUROPEENNE DE LA MER SAS ตามที่ ก ล่ าวไว้ใ นหมายเหตุ 2.2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ ืมที่ได้มาจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 1 ล้านยูโร หรื อ
41 ล้านบาท (2557: 5 ล้านยูโรหรื อ 200 ล้านบาท) มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.3 ต่อปี (2557: ระหว่าง
ร้อยละ 0.7 ถึงร้อยละ 1.7 ต่อปี ) และมีกาํ หนดชําระคืนในปี 2562
การซื้อกิจการ King Oscar AS
ในระหว่างไตรมาสสี่ ของปี 2557 บริ ษทั TU Norway บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯเข้าทําสัญญาซื้ อหุ ้น
และกิ จการของ King Oscar ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ ืมที่
ได้มาจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน 4.5 ล้านยูโรหรื อ 182 ล้านบาท (31 ธัน วาคม 2558:
ไม่มี) มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ WIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 1.35 ต่อปี และ ในระหว่างปี King Oscar
ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื แล้วทั้งจํานวน
ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2558 บริ ษทั King Oscar AS ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจํานวน
2 ล้านโครนนอร์ เวย์ หรื อประมาณ 8 ล้านบาท โดยไม่มีอตั ราดอกเบี้ย มีกาํ หนดชําระคืนในเดือน
มีนาคม 2563
21. หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย
หุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยในวงเงินจํานวนไม่เกิน 8,500 ล้านบาท หรื อเงินสกุลอื่นใน
วงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ชาํ ระหนี้ เดิมและเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยเสนอขายแก่ผลู ้ งทุน
ทัว่ ไปและ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิเพิ่มวงเงิน
การออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยในวงเงินจํานวนไม่เกิ น 15,000 ล้าน
บาท หรื อเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ชาํ ระหนี้ เดิมและเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
โดยเสนอขายแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปและ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินการ
ออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยจากปั จจุบนั ภายในวงเงินจํานวนไม่เกิ น
15,000 ล้านบาท เป็ นภายในวงเงิ น จํานวนไม่ เกิ น 25,000 ล้านบาท หรื อ เงิ น สกุ ล อื่ น ในวงเงิ น
เที ย บเท่ า โดยเสนอขายแก่ ผูล้ งทุ น ทั่ว ไป และ/หรื อ ผู ล้ งทุ น สถาบัน ทั้ง ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ
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เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินการ
ออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยจากปั จจุบนั ภายในวงเงินจํานวนไม่เกิ น
25,000 ล้านบาท เป็ นภายในวงเงิ น จํานวนไม่ เกิ น 40,000 ล้านบาท หรื อ เงิ น สกุลอื่ น ในวงเงิ น
เที ย บเท่ า โดยเสนอขายแก่ ผู ล้ งทุ น ทั่ว ไป และ/หรื อ ผู ล้ งทุ น สถาบัน ทั้ง ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ
บริ ษทั ฯได้ออกหุ ้นกูช้ นิ ดไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีผแู ้ ทนถือหุ ้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
2558
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
(20)
(25)
16,180
(1,949)
14,231

16,175
16,175

หุ ้นกูด้ งั กล่าวข้างต้นระบุให้บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ เช่ น การรักษาอัตราส่ วนหนี้ สิน
สุ ทธิต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนของความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุ
ไว้ในข้อกําหนดการออกหุ ้นกู้ เช่น ต้องไม่จ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดในแต่ละปี บัญชีเป็ นจํานวน
เกินกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิประจําปี เป็ นต้น
22. หุ้นกู้แปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติให้ออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ชนิ ดไม่มีหลักประกันให้กบั บุคคลในวงจํากัดเป็ นจํานวน 60 ล้านยูโร โดยมีอายุ 4 ปี จ่ายดอกเบี้ย
ร้อยละ 5 ต่อปี และจะมีอตั ราผลตอบแทนรวมร้อยละ 8 ต่อปี หากไม่แปลงสภาพ หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
ได้ทุ ก เมื่ อ ภายหลัง จากสิ้ น สุ ด ปี ที่ 1 โดยมี อ ัต ราแปลงสภาพที่ อ ัต ราหุ ้ น ละ 56 บาท เมื่ อ วัน ที่
27 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ฯได้จาํ หน่ ายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพจํานวนดังกล่าว หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพมีขอ้ ปฏิบตั ิ
และข้อ จํากัด บางประการที่ บ ริ ษ ัท ฯต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 6 มี น าคม 2555 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนอัตราแปลงสภาพเป็ นอัตราหุน้ ละ 52.91 บาท
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ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทาง
การเงิน” กําหนดให้กิจการที่ออกหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพต้องแสดงองค์ประกอบของหนี้สินแยกจากส่ วน
ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของเพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตของหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวมีอตั ราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่
เป็ นอยู่ ณ วันออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงบันทึกหุ ้นกูท้ ้ งั จํานวนในส่ วนของหนี้ สิน
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพส่ วนที่ เป็ นหนี้ สินแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็ น
หุ น้ สามัญ หรื อครบอายุการชําระคืนของหุน้ กู้
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ผูถ้ ือหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ (Standard Chartered Private Equity Limited) ได้ส่ง
จดหมายแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้ กูจ้ าํ นวน 42,857,143 หน่วย ในราคาแปลงสภาพ
หุ ้ น ละ 52.91 บาท หุ ้ น กู้แ ปลงสภาพดัง กล่ า วแปลงสภาพเป็ นหุ ้ น สามัญ ได้เป็ นจํา นวนรวม
45,360,045 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอีก
จํานวน 45,360,045 บาทจากทุนชําระแล้วเดิ ม 1,147,593,829 บาท เป็ น 1,192,953,874 บาท กับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ การใช้สิทธิ แปลงสภาพหุ ้นกูด้ งั กล่าว เป็ น
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
การเปลี่ยนแปลงของบัญชี หุ้นกูแ้ ปลงสภาพสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
แปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุ น้ สมัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2,713,756
5,582
(226,158)
(2,493,180)
-
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23. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก : ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิจากส่ วน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2558
2557
336
462
(33)
(38)
303
424
(91)
(114)
212

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
18
44
(1)
18
43
(11)
(43)

310

7

-

บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยได้ทาํ สัญ ญาเช่ าการเงิ น กับ บริ ษ ทั ลี สซิ่ งเพื่ อเช่ าเครื่ องจัก ร ยานพาหนะและ
อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่เกิน
1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เกินกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี

รวม

100
(9)

165
(19)

71
(5)

336
(33)

91

146

66

303

(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่เกิน
1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เกินกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี

รวม

117
(3)

248
(27)

97
(8)

462
(38)

114

221

89

424
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ไม่เกิน
1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

11
-

7
-

-

18
-

11

7

-

18

ไม่เกิน
1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เกินกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เกินกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม

44
(1)

-

-

44
(1)

43

-

-

43

24. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
รายการเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนและใน
งบแสดงฐานะการเงินสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานสําหรับปี

งบการเงินรวม
2558
2557
144,759
146,705
82,925
93,396
227,684

240,101

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
34,401
32,555
13,673
12,260
48,074

44,815

62

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2558
2557
148,237
142,529
79,447
97,572
227,684
240,101

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
29,407
29,706
18,667
15,109
48,074
44,815

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
1,833,286 1,723,838
61,841

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
144,759
146,705
ต้นทุนดอกเบี้ย
82,925
93,396
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
9,158
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
6,406 (120,708)
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
(207,399)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(79,956) (61,557)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
11,908
(10,229)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
1,801,087 1,833,286
ปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
414,846
377,386
34,401
13,673

32,555
12,260

-

-

12,429

-

(62,962)
(15,346)
-

(7,355)
-

397,041

414,846
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
เป็ นจํานวนประมาณ 211 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 26 ล้านบาท) (2557: จํานวน
50 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 9 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนั ก งานของบริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยประมาณ 11 - 17 ปี (งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ: 17 ปี )
(2557: 12 - 28 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

2558
(ร้อยละต่อปี )
2.0 - 23.0
2.0 - 15.0

2557
(ร้อยละต่อปี )
3.1 - 17.0
3.0 - 15.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
3.1
3.7
3.5 - 7.0
3.5 - 10.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(129)
151
146
(127)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(42)
50
48
(42)

บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้จดั ตั้งกองทุนเงินบํานาญตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4.16 รายการ
เกี่ ยวกับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนและในงบแสดง
ฐานะการเงินสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
ต้นทุนดอกเบี้ย
355
975
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสิ นทรัพย์โครงการ
1,996
488
ตัดจําหน่ายผลขาดทุนสุ ทธิของสิ นทรัพย์โครงการ
139
228
ผลขาดทุนจากการลดขนาดโครงการและชําระผลประโยชน์
2,294
7,673
9,364
4,784
ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานสําหรับปี
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
4,829
8,860
(4,717) (10,521)
(1,661)
112

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

8,860
355
-

21,100
975
(1,398)

(581)
597
(4,402)
4,829

2,982
(44)
(14,755)
8,860

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการแสดงได้ดงั นี้

มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการต้ นปี
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ งจากสิ นทรัพย์โครงการ
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สิ นทรัพย์ที่นาํ ไปชําระ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
10,521
26,932
(2,228)
(1,886)
(1,398)
(4,234)
(13,038)
658
(89)
10,521
4,717
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ประเภทหลักของสิ นทรัพย์โครงการเป็ นร้อยละของสิ นทรัพย์โครงการทั้งหมดมีดงั นี้

ตราสารหนี้

งบการเงินรวม
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100

สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
ผลตอบแทนที่คาดไว้จากสิ นทรัพย์โครงการ

งบการเงินรวม
2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.3
4.9
2.0
8.0

25. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่ อ วัน ที่ 3 เมษายน 2558 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ประจํา ปี ของบริ ษ ัท ฯได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ เรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
- อนุ มตั ิเรื่ องการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิมจํานวน 1,202,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ
4,808,000,000 หุ ้ น มู ลค่ า ที่ ตราไว้ หุ้ น ละ 0.25 บ าท ) เป็ น จํ า น วน 1,192,953,874 บ าท
(หุ ้ น สามัญ 4,771,815,496 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.25 บาท) โดยยกเลิ ก หุ ้ น สามัญ ที่
จดทะเบี ย นแล้ว แต่ ย งั มิ ไ ด้อ อกจัด สรรจํานวน 9,046,126 บาท (หุ ้ น สามัญ 36,184,504 หุ ้ น
มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ อง
ทุ น จดทะเบี ย น เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ฯได้
จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
- อนุ มตั ิเรื่ องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจํานวน 300,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นเพิ่ม
1,200,000,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท จากเดิม 1,192,953,874 บาท เป็ น 1,492,953,874
บาท และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เรื่ อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้อ งกับ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ฯได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
- อนุมตั ิการเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุน้ ดังนี้
ก) เสนอขายและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ น้ ละ 0.25 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ น้ ซึ่ งมีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่จะได้กาํ หนดต่อไปโดยคณะกรรมการของ
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ข)

บริ ษ ัท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Preferential Public
Offering) (“การเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะเจาะจง”)
ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อ ก) ข้างต้น บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ดําเนิ นการเสนอขายและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั นักลงทุนตามที่
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯเห็ นสมควรโดยจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement Offering)

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตามข้อ ก)
และ ข) ให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมหรื อผูล้ งทุนรายใดๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ ้นดังกล่าวอาจเป็ น
ผลให้ (ก) เป็ นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อ (ข) เป็ นผลให้บริ ษทั ฯมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อต้อง
ดําเนิ นการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่ตอ้ งดําเนิ นการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กาํ หนดในการจัดสรรของบริ ษทั ฯ
สื บเนื่ องจากการประกาศการเข้าซื้ อบริ ษ ทั Bumble Bee Holdco S.C.A (“Bumble bee”) ในปี
2557 บริ ษ ัท ฯได้ด ําเนิ น การในการเสนอขายหุ ้ น ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไปในระหว่ างปี 2558
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและ Lion/Big Catch Cayman L.P. ได้เข้าทํา
สัญ ญาเพื่อยกเลิ กสัญ ญาซื้ อขายหุ ้นและกิ จการของ Bummble Bee ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557
เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯและผู ข้ ายได้ส รุ ป ว่ า การดําเนิ น การดัง กล่ าวมี ค วามเป็ นไปได้สู งที่ จ ะใช้
เวลานานเกินกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขายหุ ้นจากการได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงยุติธรรมของ
สหรัฐอเมริ กาตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 ในเดือนธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯจึงได้มีการประกาศ
การยกเลิ ก การเข้าซื้ อ Bumble Bee ดังนั้น บริ ษ ัท ฯจึ งตัด สิ น ใจระงับ การเสนอขายหุ ้น ให้แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป
รายการกระทบยอดจํานวนทุนจดทะเบียน
(หน่วย: หุน้ )
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4,808,000,000
(36,184,504)
1,200,000,000
5,971,815,496
67

26. 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
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ
ได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและ
ซื้อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

12,802,266
2,481,169
202,985
1,023,046

10,882,279
2,310,607
207,477
1,121,384

2,613,001
366,542
4,419
318,777

2,333,423
369,982
1,284
324,466

95,101,994

89,983,532

12,203,037

14,546,514

(605,028)

229,823

371,953

367,302

28. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

1,261
26
45
1,332

773
18
1
248
1,040

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
56
26
(8)
74

47
18
15
80
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จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไรจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

1

-

-

-

28
29

5
5

1
1

-

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
คูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 29)
รายได้ที่ได้รับยกเว้นและค่าใช้จ่ายต้องห้าม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2558
2557
7,250
6,807
ร้อยละ 10-35 ร้อยละ 10-35

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
5,124
2,534
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

1,784
26
-

1,818
18
(5)

1,025
26
-

507
18
-

(570)
59
47
(14)
1,332

(629)
(618)
324
132
1,040

(140)
(828)
1
(10)
74

(160)
(300)
6
9
80
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายการซึ่งไม่สามารถ
ถือเป็ นค่าใช้จ่าย
สํารองเผือ่ การลดลงของ
ลูกหนี้การค้า
มูลค่าสิ นค้า
มูลค่าทรัพย์สิน
อื่นๆ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินค้างจ่าย
ต้นทุนกูย้ มื ในสิ นค้าคงเหลือ
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สํารองอื่น
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
อื่น ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นดังนี้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

137

137

-

-

47
166
7
33
58
132
193
52
825

26
26
20
35
54
125
243
130
796

6
4
7
7
24

5
3
7
7
3
25

247
4,308
7
182
290
180
5,214
(4,389)

593
3,959
1
201
301
113
5,168
(4,372)

3
45
48
(24)

3
45
9
57
(32)

286
(4,675)
(4,389)

269
(4,641)
(4,372)

(24)
(24)

(32)
(32)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ จํานวน 83 ล้านบาท
(2557: 136 ล้านบาท) ที่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยไม่ ไ ด้บ ัน ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี เนื่ อ งจาก
บริ ษทั ฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผล
แตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวนเงิน 83 ล้านบาท ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลา
การให้ประโยชน์ภายในปี 2563
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จํานวนหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข ้างต้น ได้ร วมหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี จ าํ นวน
8 ล้านยูโรหรื อ 328 ล้านบาท จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่รวม
ธุรกิจตามที่กล่าวในหมายเหตุ 2.2
29. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษ ทั ฯได้รับสิ ทธิ พิ เศษจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น สําหรั บ โครงการผลิ ต
สัตว์น้ าํ แช่ แข็ง อาหารกึ่ งสําเร็ จรู ปและอาหารสําเร็ จรู ปและอื่ น ๆ นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยห้าแห่ ง
ได้รับ สิ ท ธิ พิ เศษจากสํานัก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ น สําหรั บ โครงการผลิ ตสัตว์น้ ํา
แช่แข็ง อาหารสําเร็ จรู ป อาหารกึ่งสําเร็ จรู ปและอาหารสัตว์ผสมสําเร็ จรู ปและอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรดังต่อไปนี้
- ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กํา ไรที่ ไ ด้รั บ จากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ
การส่ ง เสริ ม รวมกัน ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ าที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย น
มีกาํ หนดเวลาแปดปี สําหรับการผลิตสัตว์น้ าํ แช่แข็งและอาหารสัตว์บรรจุภาชนะผนึ ก และเป็ น
ระยะเวลาแปดปี สําหรับการผลิตอาหารสําเร็ จรู ปหรื อกึ่งสําเร็ จรู ปบรรจุภาชนะผนึกและอาหาร
พร้อมรับประทานแช่แข็งและอื่น ๆ นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลนี้ อนุ ญาตให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยนําผลขาดทุนดังกล่าวมาหักกลบกับผลกําไรที่
เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่พน้ กําหนดได้รับยกเว้น
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษี เงินได้
นิ ติบุคคลไปรวมคํานวณภาษี เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่ตอ้ งนําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี และ/หรื อห้าปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
- ได้รับยกเว้น อากรขาเข้าสําหรั บของที่ ผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มนําเข้ามาเพื่ อส่ งกลับออกไปเป็ น
ระยะเวลาหนึ่งปี และ/หรื อห้าปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
- ได้รับอนุ ญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็ นจํานวนเท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนจากการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ทั้งนี้
รายได้จากการส่ งออกของปี นั้น ๆ จะต้องไม่ต่าํ กว่ารายได้จากการส่ งออกเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
ยกเว้น 2 ปี แรก
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
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นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิพิเศษเพิม่ เติมดังนี้
- ได้รับลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้ อยละ
ห้าสิ บของอัตราปกติมีกาํ หนดห้าปี นับจากวันที่พน้ กําหนดได้รับยกเว้นภาษี
- ได้รั บ อนุ ญ าตให้ หั ก ค่ าขนส่ ง ค่ า ไฟฟ้ า และค่ าประปาสองเท่ าของค่ า ใช้จ่ ายดังกล่ าวเป็ น
ระยะเวลาสิ บปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละยีส่ ิ บห้า
ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่ อมราคาปกติ
รายได้ของบริ ษทั ฯจําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
2558
2557
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย

2,799,488
14,907,207
17,706,695

3,052,997
16,941,111
19,994,108

กิจการที่ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม
2558
2557
1,272,547
363,875
1,636,422

819,948
306,375
1,126,323

รวม
2558

2557

4,072,035
15,271,082
19,343,117

3,872,945
17,247,486
21,120,431

30. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่าง
ปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่า
ปรั บ ลดทั้ง สิ้ น ให้ เป็ นหุ ้ น สามัญ โดยสมมติ ว่ า ได้มี ก ารแปลงเป็ นหุ ้ น สามัญ ณ วัน ต้น ปี หรื อ
ณ วันออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
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กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดแสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรสําหรับปี
2558
2557
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

5,302,468

บวก: ดอกเบี้ยจากหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่รับรู ้ใน
ที่รับรู ้ในระหว่างปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
การแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มีการ
แปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ 5,302,468

5,091,580

4,772

4,633

81,518

-

-

-

-
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5,173,098

4,772

4,772

กําไรสําหรับปี
2558
2557
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

5,050,317

งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2558
2557
(ล้านหุน้ ) (ล้านหุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2558
2557
(ล้านหุน้ ) (ล้านหุน้ )

2,454,040

4,772

4,633

กําไรต่อหุน้
2558
2557
(บาท)
(บาท)
1.111

1.099

1.111

1.084

กําไรต่อหุน้
2558
2557
(บาท)
(บาท)
1.058

0.530

ไม่มีการแสดงกําไรต่อหุ ้นปรั บลดในงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 เนื่องจากกําไรต่อหุ น้ ปรับลดกลับเป็ นปรับเพิ่ม
ในระหว่างไตรมาสสี่ ปี 2557 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ น้ กูค้ รบทั้งจํานวนแล้ว
31. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ ว นงานดําเนิ น งานที่ นําเสนอนี้ สอดคล้อ งกับ รายงานภายในของบริ ษ ัท ฯที่ ผูม้ ี อ าํ นาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจ
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วน
งาน ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรู ป
- ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่น
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการดําเนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกัน เพื่ อ
วัตถุ ประสงค์ในการตัด สิ นใจเกี่ ยวกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ งาน
บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของส่ ว นงานโดยพิ จ ารณาจากกําไรหรื อ ขาดทุ น จากการ
ดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจาก
การดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชี สําหรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ ก
บัญชีสาํ หรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ในปี 2558 รายงานภายในที่ จ ัด ทําส่ งผูบ้ ริ ห าร ซึ่ งเป็ นรายงานที่ ใช้เพื่ อการรายงานจําแนกตาม
ส่ วนงานนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขโดยรวมที่เคย
รายงานไว้เดิ ม ดังนั้น ข้อมู ลทางการเงิน จําแนกตามส่ วนงานที่ นํามาแสดงเปรี ยบเที ยบได้มีการ
ปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลิตภัณฑ์
อาหาร
ทะเลแปรรู ป
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ รวม
ผลการดําเนินงาน
กําไรขั้นต้ นของส่ วนงาน

ผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น
และธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิม่
มูลค่าและธุรกิจอื่น

รวมส่ วนงานที่
รายงาน

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

59,142
7,652

50,307
6,494

15,734
4,688

125,183
18,834

(18,834)

125,183
-

66,794

56,801

20,422

144,017

(18,834)

125,183

11,102

5,396

3,089

19,587

(86)

19,501
(12,716)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

6,785
(1,592)
336
1,721

รายได้อื่น
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7,250
(1,332)

กําไรสํ าหรับปี

5,918
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(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลิตภัณฑ์
อาหาร
ทะเลแปรรู ป
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ รวม
ผลการดําเนินงาน
กําไรขั้นต้ นของส่ วนงาน

ผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแช่แข็ง แช่เย็น
และธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิม่
มูลค่าและธุรกิจอื่น

รวมส่ วนงานที่
รายงาน

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

64,982
9,642

40,572
6,325

15,848
4,993

121,402
20,960

(20,960)

121,402
-

74,624

46,897

20,841

142,362

(20,960)

121,402

11,227

4,168

3,577

18,972

48

19,020
(12,031)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กําไรจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

6,989
(1,673)
162
1,329

รายได้อื่น
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

6,807
(1,040)

กําไรสํ าหรับปี

5,767

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานที่ต้ งั ของลูกค้า
2558

(หน่วย: ล้านบาท)
2557

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย

10,039

8,989

ประเทศสหรัฐอเมริ กา

52,829

53,472

7,839

8,388

ประเทศในทวีปยุโรป

36,810

35,071

ประเทศอื่นๆ

17,666

15,482

125,183

121,402

ประเทศญี่ปุ่น

รวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2558 และ 2557 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยไม่ มี รายได้จ ากลู ก ค้ารายใดที่ มี มู ล ค่ าเท่ ากับ หรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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32. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศและพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศได้ร่วมกัน
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 20 และเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศจ่ายสมทบให้ในอัตราร้ อยละ 2 ถึ ง 10 ของเงิน เดื อนซึ่ งขึ้น อยู่กับอายุงานของพนักงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พของบริ ษทั ฯบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด
(มหาชน) ส่ วนกองทุ น สํารองเลี้ ยงชี พของบริ ษ ัท ย่อ ยในประเทศบริ ห ารโดยบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์
จัดการกองทุน กสิ กรไทย จํากัด และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน
86 ล้านบาท (2557: 50 ล้านบาท)
33. เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายในปี 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

รวมเงินปั นผล
(ล้านบาท)
1,193

เงินปันผลต่อหุน้
(บาท)
0.25

เงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2557 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2558
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

เงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2556 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2557
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2557

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

1,021

0.89

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557

1,377

1.20

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2558

1,527

0.32

2,720

2,398
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34. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
34.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน คลังสิ นค้า การซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ดังนี้
สัญญาสร้างอาคารโรงงานและคลังสิ นค้า
สัญญาซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

2558
257 ล้านบาท
1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
77 ล้านบาท
4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
2 ล้านยูโร
34 ล้านเยน

2557
78 ล้านบาท
44 ล้านบาท
-

34.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและบริการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 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
สัญญาจ้างที่ปรึ กษา
สัญญาเช่าห้องเย็น

ภายใน 1 ปี
115 ล้านบาท
2 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
2 ล้านยูโร
11 ล้านบาท
23 ล้านบาท
3 ล้านบาท
1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
1 ล้านยูโร
26 ล้านบาท
1 ล้านบาท
22 ล้านบาท
2 ล้านบาท
1 ล้านบาท
13 ล้านบาท
1 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จ่ายชําระภายใน
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
283 ล้านบาท
113 ล้านบาท
2 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
8 ล้านยูโร
1 ล้านยูโร
10 ล้านบาท
1 ล้านบาท
1 ล้านยูโร
7 ล้านบาท
1 ล้านยูโร
3 ล้านบาท
2 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
28 ล้านบาท
1 ล้านยูโร
1 ล้านบาท
-

511
4
11
22
1
30
1
6
3
1
54
1
1
22
3
1
13
1

รวม
ล้านบาท
ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
ล้านยูโร
ล้านบาท
ล้านยูโร
ล้านบาท
ล้านยูโร
ล้านบาท
ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
ล้านยูโร
ล้านบาท
ล้านยูโร
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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สัญญาเช่าอาคารและบริ การ
สัญญาเช่าที่ดิน

สัญญาเช่ายานพาหนะ
สัญญาเช่าเครื่ องจักร

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

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 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
-

577
13
4
13
3
57
2
9
1
26
14
1
11
6
2
3

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

ข) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ

บริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศ

2558
1.9 ล้านหุน้
(ไม่มีมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้)
60 หุน้
(1,000 ดีแรห์มต่อหุน้ )
0.04 ล้านหุน้
(1 ดีแรห์มต่อหุน้ )

2557
1.9 ล้านหุน้
(ไม่มีมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้)
-

34.3 การคํา้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงินประมาณ 31 ล้านบาท (2557: 30 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน
ทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติของบริ ษทั ฯ
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั
ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงินประมาณ 81 ล้านบาท 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 4 ล้านยูโร และ 7 ล้าน
โครนนอร์ เวย์ (2557: 82 ล้านบาทและ 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบตั ิบางประการตามปกติของบริ ษทั ย่อย
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ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่งได้อนุมตั ิการออก
หนังสื อให้คาํ มัน่ ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นร่ วม (Shareholder Undertaking) ในบริ ษทั ร่ วมต่างประเทศ
ของบริ ษทั ย่อยนั้น ที่ จะร่ วมรับผิดชอบเป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิ น 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2014:
10 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) หากมีการเรี ยกให้บริ ษทั ผูร้ ่ วมทุนอีกสองรายชําระเงินให้กบั สถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งตามสัญญาคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันเป็ นจํานวน 10 ล้านยูโร (2557: ไม่มี)
กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้กบั บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
จ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี หนังสื อคํ้าประกันเป็ นจํานวน 61 ล้านบาท
(2557: 61 ล้านบาท) กับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งเพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้กบั การร่ วมค้า
ของบริ ษทั นั้น
34.4 การประกันราคาวัตถุดิบกุ้ง
บริ ษทั ฯได้มีการประกันราคารับซื้ อกุง้ ขั้นตํ่าในช่วงเวลา 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง
วัน ที่ 31 มี นาคม 2559 สําหรั บการซื้ อกุ้งจํานวนประมาณ 18,500 ตัน โดยโครงการนี้ เป็ นความ
ร่ วมมือระหว่างเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ กับบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯจะประกันราคาขั้นตํ่าซึ่ งเป็ นราคาที่สูงกว่า
ต้น ทุ น ของเกษตรกร โดยเป็ นลัก ษณะของการประกัน ราคาขั้น ตํ่าที่ ไ ม่ ใ ช่ สั ญ ญาการเลี้ ย งกุ้ง
(Contract farming) โดยราคาขั้น ตํ่า ขึ้ น อยู่กับ ขนาดและคุ ณ ภาพของกุ้ง ซึ่ งวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
โครงการเพื่อเป็ นการสนับสนุ นการทําฟาร์ มแบบยัง่ ยืน และเป็ นไปตามหลักการของบริ ษทั ฯใน
เรื่ องการกํากับดูแลกิจการ นอกจากนี้ ยังเป็ นการส่ งเสริ มเกษตรกรให้มีการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด
กับกลุ่มของบริ ษทั ฯและสมาคมอุตสาหกรรม เพื่อคงไว้ซ่ ึงห่ วงโซ่อุปทานที่สามารถตรวจสอบกลับ
ได้แ ละเพื่ อ เพิ่ ม แหล่ งทรั พ ยากรกุ้งของบริ ษ ัท ฯ อย่างไรก็ ต าม เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งกุ้งใช้สิ ท ธิ ต าม
โครงการดังกล่าวเป็ นจํานวนน้อยเนื่ องจากราคาตลาดในปั จจุบนั สู งกว่าราคารับซื้ อกุง้ ขั้นตํ่าของ
โครงการ
34.5 คดีฟ้องร้ อง
Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U)
คดีความซึ่ ง Tri-U ถูกยืน่ ฟ้อง ในศาลแห่ งมลรัฐนิ วเจอร์ ซีย ์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในฐานล้มเหลว
ในการเตือนผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุ ขภาพจากสารปรอทในปลาทูน่า คดีความ
ดังกล่ า วได้ถู ก ยกฟ้ อ งแล้ว เมื่ อ วัน ที่ 8 มกราคม 2550 อย่า งไรก็ ต ามโจทก์ไ ด้แ ก้ไ ขคําร้ อ งเป็ น
รายบุคคลและยื่นต่อศาลอุทธรณ์ในวันที่ 26 มกราคม 2550 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 คู่กรณี ท้ งั
สองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญายุติขอ้ พิพาทโดยการชดใช้เงินจํานวน 0.3 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐฯ
ให้แก่ โจทก์ในวันที่ 28 ตุ ลาคม 2558 เมื่ อวันที่ 29 ตุ ลาคม 2558 ศาลได้ออกคําสั่งสิ้ นสุ ดคดี และ
ไม่ให้มีการฟ้องร้องอีก
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เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 Tri-U ได้รับหมายเรี ยกจากหน่ วยงานป้ องกันการผูกขาดทางการค้า
กระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Antitrust Division of the United States Department
of Justice) (the “DOJ”) โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสอบสวนในความเป็ นไปได้เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเกี่ ยวกับการฝ่ าฝื นกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย Tri-U มีเจตนาที่มุ่งมัน่ ในการให้
ความร่ วมมืออย่างเต็มที่สาํ หรับการสอบสวนในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 Tri-U ได้ถูกฟ้องเป็ นจําเลยร่ วมกับผูผ้ ลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึ ก
อื่ น อี กสองรายที่ ศาลชั้น ต้น มลรั ฐแคลิ ฟอร์ เนี ย และต่ อมามี โจทก์รายอื่ น ได้ยื่น ฟ้ อง Tri-U และ
จําเลยร่ วมในคดี คล้ายคลึ งกัน ศาลจึงได้มีการรวมคดี ฟ้ องร้องเดิ มกับคําฟ้ องที่ ยื่นเข้ามาเพิ่มเติ ม
เพื่อให้เป็ นการดําเนิ นการฟ้ องร้องหมู่ในชั้นเดียว โดยโจทก์ได้กล่าวหา Tri-U ฝ่ าฝื นกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า Sections 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้ องกันการผูกขาด (Sherman Antitrust Act)
ขณะนี้บริ ษทั ฯยังไม่สามารถคาดการณ์ความเป็ นไปได้ในผลของคดีดงั กล่าวได้
Thai Union Europe (TUE) และ Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH)
เมื่ อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 TUE และ TUFH ได้รับหมายแจ้งการปรั บปรุ งภาษี จากหน่ วยงาน
กํากับภาษีของประเทศฝรั่งเศส (French Tax Authorities (FTA)) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับมาตรการป้องกัน
การหลีกเลี่ยงภาษีที่ออกใหม่ตามประมวลรัษฎากรของประเทศฝรั่งเศสภายใต้หัวข้อ 212 I.b. โดย
หน่ ว ยงานดังกล่ าวได้ป ระเมิ น ภาษี เงิ น ได้ข องบริ ษ ัท ย่อ ยสําหรั บ ปี 2556 เพิ่ ม เติ ม เป็ นจํานวน
เงิน 2.5 ล้านยูโร บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการสื่ อสารข้อมูลกับ FTA ในเดือนมกราคม 2559
TUFH ได้รับหมายแจ้งการจ่ายชําระภาษีจาก FTA เป็ นจํานวนเงิน 1.1 ล้านยูโร (เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
2.5 ล้านยูโร) อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษาด้านภาษีอากรของกลุ่มบริ ษทั มีความเห็ นว่าข้อโต้แย้งของ
บริ ษทั ย่อยนั้นมีหลักฐานและได้เปรี ยบในกรณี น้ ี ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะไม่เกิ ดผลเสี ยหายที่
เป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ
35. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี สิน ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ที่ วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่า
ยุติธรรมหรื อ เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
ที่ดิน

31
-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

2,417

รวม

-

31
2,417
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งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้ อ/ขายสิ ทธิจะซื้ อ/ขายเงินตรา
ต่างประเทศ
หนีส้ ิ นทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หุ น้ กู้
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สิ นทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
อัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้ อ/ขายสิ ทธิจะซื้ อ/ขายเงินตรา
ต่างประเทศ
หนีส้ ิ นทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
หุน้ กู้
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

รวม

2,551

-

-

2,551

-

706

-

706

-

281
55

-

281
55

-

17,138

-

17,138

-

368

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ที่ดิน

(หน่วย: ล้านบาท)

368
(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

-

967

-

967

2,551

-

-

2,551

-

698

-

698

-

281

-

281

-

55

-

55

-

17,138

-

17,138

-

6

-

6
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36. เครื่ องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ น ที่ สําคัญ ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยตามที่ นิ ยามอยู่ในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 107 เรื่ องการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย
เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สด ลูก หนี้ การค้า เงิ น กู้ระยะสั้น และระยะยาว เงิ น ฝากสถาบัน
การเงิ น ที่ มี ข ้อ จํากัด ในการใช้ เจ้าหนี้ การค้า และหุ ้ น กู้ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วามเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและเงินให้กูย้ ืม
ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่
เหมาะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจาก
การให้สินเชื่อ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ สําคัญ อัน เกี่ ยวเนื่ องกับ เงิ นฝากสถาบัน
การเงิ น เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี เงิ น กู้ยืม ระยะสั้น เงิ น กู้ยืม ระยะยาว และหุ ้ น กู้ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ป รั บ ขึ้ น ลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั รวมทั้งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเพื่อเป็ นเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ สําคัญ สามารถจัด ตามประเภทอัต ราดอกเบี้ ย และสําหรั บ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อ วันที่
มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1
มากกว่า
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

ดอกเบี้ย

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ
คํ้าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ร่ วม
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(ร้อยละต่อปี )

7
31
-

-

-

2,181
1

-

-

628
15,776
1

2,816
15,776
31
2

0.10 - 1.75
2.40
0.30 - 3.70

1
3
42

9
9

-

2,182

-

-

9
7
16,421

10
19
18,654

0.80
0.96 - 6.16

9,790
61
23
1,949
91
11,914

30
5,646
146
5,822

8,585
66
8,651

9,512
1,534
11,046

1,641
1,641

-

75
12,262
30
12,367

19,377
12,262
61
3,258
16,180
303
51,441

1.25 - 5.50
1.45
0.96 - 6.16
3.58 - 5.18
1.23 - 4.26

รวม

ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1
มากกว่า
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ
คํ้าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ร่ วม
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(ร้อยละต่อปี )

22
4,033
3

-

-

2,098
-

-

-

3
15,404
1

2,123
4,033
15,404
4

0.10 - 2.12
1.30 - 2.85
2.20

31
5
4,094

17
17

-

1
2,099

-

-

11
7
15,426

43
29
21,636

1.08
3.70 - 5.00

16,686
53
832
114
17,685

3,002
9,088
221
12,311

7,087
89
7,176

9,401
9,401

152
152

-

10,725
10,725

26,087
10,725
53
3,986
16,175
424
57,450

1.40 - 3.64
1.95
0.70 - 5.00
3.58 - 5.18
0.13 - 5.05
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1
มากกว่า
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(ร้อยละต่อปี )

2,887
2,887

12,623
12,623

-

2,089
58
502
2,649

3,897
3,897

3,975
3,975

3
3,386
3,389

2,092
3,386
2,945
20,997
29,420

0.50 – 1.75
0.80 – 3.70
0.96 – 5.40

3,688
33
1,949
11
5,681

5,646
7
5,653

8,585
8,585

1,464
1,464

1,548
1,548

-

2,248
2,248

3,688
2,248
33
3,012
16,180
18
25,179

1.63 – 1.70
1.45
1.34 – 2.60
3.58 – 5.18
2.19 - 3.62

รวม

ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1
มากกว่า
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(ร้อยละต่อปี )

4,033
1,632
5,665

1,309
1,309

23,609
23,609

11
11

-

-

1
3,528
3,529

12
4,033
3,528
1,632
24,918
34,123

0.10 - 0.50
1.30 - 2.85
1.46 - 2.80
1.08 - 4.00

8,890
450
43
9,383

2,857
9,088
11,945

7,087
7,087

-

-

-

1,963
1,963

8,890
1,963
3,307
16,175
43
30,378

2.14 - 2.20
1.09 - 2.86
3.58 - 5.18
0.13 - 3.62
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สั ญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Transaction agreements)
รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยงั คงมีผลบังคับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
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)

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)

3

500 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.52
บวกร้อยละ 1.50 (2 ปี แรก)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
3 เดือนบวกร้อยละ 1.75 (4 ปี หลัง)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.48
บวกร้อยละ 1.50 (2 ปี แรก)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
3 เดือนบวกร้อยละ 1.75 (4 ปี หลัง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.52
บวกร้อยละ 1.50 (2 ปี แรก)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
3 เดือนบวกร้อยละ 1.75 (4 ปี หลัง)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.48
บวกร้อยละ 1.50 (2 ปี แรก)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
3 เดือนบวกร้อยละ 1.75 (4 ปี หลัง)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
ตุลาคม 2559

ตุลาคม 2559

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
ตุลาคม 2559

ตุลาคม 2559

สิ งหาคม 2558

บริ ษทั ย่อย
จํานวนเงินต้น
1

68 ล้านยูโร

2

100 ล้านยูโร

3

22 ล้านยูโร

4

80 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

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

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2560
ตุลาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2559
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จํานวนเงินต้น
1

68 ล้านยูโร

2

100 ล้านยูโร

3

80 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

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
กุมภาพันธ์ 2559

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
1,951 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 60 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70
6 เดือนบวกร้อยละ 0.98
สหรัฐฯ
1,951 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95
60 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
สหรัฐฯ
1,899 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.65
50 ล้านยูโร
655 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.91
20 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
สหรัฐฯ
1,310 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.59
40 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98
สหรัฐฯ
1,310 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95
40 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
สหรัฐฯ
80 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 2 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33
3 เดือนบวกร้อยละ 1.375
1,145 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 32 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.65
3 เดือนบวกร้อยละ 4.75
สหรัฐฯ

วันสิ้ นสุ ด
สัญญา
มิถุนายน 2560
มิถุนายน 2559
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2560
ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564
มกราคม 2561
มกราคม 2566
มกราคม 2569
ธันวาคม 2560
มกราคม 2566
มกราคม 2569
มกราคม 2566
ตุลาคม 2564
มีนาคม 2560
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.78
1,997 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
6 เดือนลบร้อยละ 1.75
614 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
3 เดือน
614 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
3 เดือน
14 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
สหรัฐฯ
บาทร้อยละ 0.92
35 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
สหรัฐฯ
บาทร้อยละ 0.92
4,106 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.32
2,050 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
1,647 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
50 ล้านยูโร
50 ล้านยูโร
20 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

วันสิ้ นสุ ด
สัญญา
มิถุนายน 2558
มิถุนายน 2560

20 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 0.20
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.54

มิถุนายน 2561

442 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00

กรกฎาคม 2561

1,106 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.62

กรกฎาคม 2560

96.50 ล้านยูโร
50 ล้านยูโร

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 1.375
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 1.375

ธันวาคม 2562
ตุลาคม 2564

40 ล้านยูโร

มิถุนายน 2559

ตุลาคม 2564

บริ ษทั ย่อย

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

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขาย
สิ นค้า และการกูย้ ืมหรื อให้กูย้ ืมเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี ย อดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ เป็ นสกุลเงิ น ตรา
ต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน
ยูโร
โครนนอร์เวย์
ปอนด์องั กฤษ
สล็อตตีโปแลนด์
โครนสวีเดน
โครู นาเช็ก

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(ล้าน)
370
44
517
53
37
1
4
8

(ล้าน)
133
115
39
56
21
1
3
-

(ล้าน)
416
215
599
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
82
36.04
32.92
380
0.30
0.27
1
39.39
40.00
1
4.13
4.41
53.43
51.07
9.31
9.32
4.30
4.19
1.46
1.45
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน
บริ ษทั ฯ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวน
ที่ซ้ือ
(ล้าน)

จํานวน
ที่ขาย
(ล้าน)

270

242

เยน
ยูโร
บริ ษทั ย่อย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

-

638
211

1

240

เยน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย

-

442
1

ยูโร
ยูโร
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

1
-

32
24

ยูโร
ยูโร
ปอนด์องั กฤษ

98
-

1
2
36

ปอนด์องั กฤษ

-

3

23

37

ยูโร

สกุลเงิน
บริ ษทั ฯ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวน
ที่ซ้ือ
(ล้าน)

จํานวน
ที่ขาย
(ล้าน)

49

241

เยน
ยูโร
บริ ษทั ย่อย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

-

377
574

-

281

เยน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

21

252
-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

46

-

ยูโร

55

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซ้ือ
จํานวนที่ขาย

32.75 - 33.80 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
-

32.76 - 36.86 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.28 - 0.31 บาทต่อเยน
38.72 - 48.45 บาทต่อยูโร

35.98 - 36.15 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
-

33.86 - 36.82 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.30 บาทต่อเยน
25.20 - 25.37 บาทต่อดอลลาร์
ออสเตรเลีย
8.48 - 9.83 โครนนอร์เวย์ต่อยูโร
3.11 - 3.99 ปอนด์โปแลนด์ต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
4.28 - 4.34 ปอนด์โปแลนด์ต่อยูโร
0.71 - 0.74 ปอนด์องั กฤษต่อยูโร
1.49 - 1.56 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อปอนด์องั กฤษ
13.15 โครนนอร์เวย์
ต่อปอนด์องั กฤษ
1.08 - 1.17 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อยูโร

38.37 - 41.06 บาทต่อยูโร
0.70 - 0.76 ปอนด์องั กฤษต่อยูโร
1.10 - 1.13 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อยูโร

วันครบกําหนดตามสัญญา

มกราคม 2559 - สิ งหาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559 - มิถุนายน 2559
มกราคม 2559 - ตุลาคม 2563
มกราคม 2559 - กันยายน 2559
สิ งหาคม 2559 - ธันวาคม 2559
เมษายน 2559
กุมภาพันธ์ 2559 - กรกฎาคม 2559
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2560
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2560
ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2560
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซ้ือ

31.58 - 31.60 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.80 ยูโรต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.62 ปอนด์องั กฤษต่อเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
0.79 ปอนด์องั กฤษต่อยูโร

จํานวนที่ขาย

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
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศมียอดคงเหลื อของสัญญาที่ จะขาย
เงินตราต่างประเทศในอนาคตที่มีเงื่อนไขพิเศษกับสถาบันการเงินหลายแห่ ง ทั้งนี้ จาํ นวนเงินตรา
ต่ า งประเทศที่ ต กลงจะขายนั้ นขึ้ นอยู่ กับ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญา โดยมี จ ํา นวนเงิ น ตรา
ต่างประเทศระหว่าง 25 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2557: ระหว่าง 10.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯถึงสู งสุ ด 23
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 33.80 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ (2557: ที่อตั ราแลกเปลี่ยน
32.75 บาทถึง 33.50 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ) สัญญาดังกล่าวครบกําหนดภายในเดื อนมกราคม
2559 (2557: เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2558)
บริ ษทั ฯมีสัญญาสิ ทธิ ที่จะขายเงินตราต่างประเทศในอนาคตกับธนาคารในประเทศ 2 แห่ ง จํานวน
รวม 200 ล้านยูโร ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 42.00 บาทและ 42.50 บาทต่อ 1 ยูโร โดยสัญญาดังกล่าวครบ
กําหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ก็มียอดคงเหลือของสัญญาสิ ทธิที่
ธนาคารในประเทศ 2 แห่ งดังกล่าวจะซื้อเงินตราต่างประเทศในอนาคตกับบริ ษทั ฯจํานวนรวม 200
ล้านยูโร ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 42.00 บาทและ 42.50 บาทต่อ 1 ยูโร โดยสัญญาดังกล่าวครบกําหนด
ภายในเดื อนพฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ใช้สิทธิ ดงั กล่าวครบถ้วนแล้วในระหว่าง
ไตรมาสหนึ่งของปี ปั จจุบนั
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ย่อยในต่ างประเทศมี ยอดคงเหลื อของสัญ ญาที่ จะซื้ อเงิ น ตราต่ างประเทศใน
อนาคตดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
ยูโร

จํานวน
ที่ซ้ือ
(ล้าน)
-

จํานวน
ที่ขาย
(ล้าน)
4

จํานวนที่ซ้ือ

จํานวนที่ขาย

-

9.00 - 9.10 โครนนอร์เวย์ต่อยูโร

วันครบกําหนดตามสัญญา
มกราคม 2559 - มีนาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
สกุลเงิน
ยูโร

จํานวน
ที่ซ้ือ
(ล้าน)
5

จํานวน
ที่ขาย
(ล้าน)
7.5

จํานวนที่ซ้ือ
1.295

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อยูโร

จํานวนที่ขาย
1.295

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อยูโร

วันครบกําหนดตามสัญญา
ธันวาคม 2558

36.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นหุ ้นกู้
และตราสารอนุพนั ธ์ซ่ ึงได้สรุ ปเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หุน้ กู้

16,200

17,138

16,200

16,845

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ตราสารอนุพนั ธ์ (กําไร (ขาดทุน))
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาสิ ทธิจะซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ

706
(368)
281
55

วัตถุประสงค์หลักของการออกหุ ้นกูเ้ พื่อเป็ นเงินทุนในการซื้ อกิจการ MW Brands ในปี 2553 โดย
เป็ นการให้กูย้ ืมเงินระหว่างบริ ษทั ในเครื อ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯในการ
ลงทุนระยะยาว บริ ษทั ฯจึงใช้แหล่งที่มาของเงินทุนระยะยาวซึ่ งมีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่าํ ที่สุดอีก
ด้วย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
ก) สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เที ยบเท่ าเงิ น สด เงิ น ให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่ การร่ วมค้า เงิ น กู้ยืมระยะสั้ นแก่ บริ ษ ัทอื่ น เงิ น ฝาก
สถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ร่ วมและเงินกูย้ ืมระยะยาว แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ แสดงมู ล ค่ ายุติ ธ รรมตามราคาตลาด หรื อ คํานวณโดยใช้อ ัต รา
ผลตอบแทนที่ ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยหรื อตลาดอื่น หรื อคํานวณโดยใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี หรื อ
คํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ปรับด้วยปั จจัยความเสี่ ยง
ตามความเหมาะสม
ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี ที่เป็ นเงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อประมาณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยตลาดปัจจุบนั ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
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จ) หุ ้นกูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคํานวณ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาด
ปั จจุบนั สําหรับเงินกูย้ มื ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
ฉ) หุ ้นกูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ช) ตราสารอนุ พ นั ธ์ แสดงมู ลค่ายุติธรรมซึ่ งคํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงิ นสดใน
อนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎี ในการประเมินมูลค่า ซึ่ งข้อมูลที่นํามาใช้ในการประเมิ น
มูลค่าส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที
อัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย
เป็ นต้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้คาํ นึ งถึงผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาใน
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯคือ การจัดให้มีโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่ อสนับ สนุ น การดําเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯและเสริ ม สร้ างมู ลค่าการถื อหุ ้น ให้กับ ผูถ้ ื อหุ ้น โดย
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ ัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น เท่ ากับ 1.29:1 (2557: 1.42:1)
บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.89:1 (2557: 1.09:1)
38. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อวัน ที่ 23 กุมภาพัน ธ์ 2559 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติ อนุ มตั ิเพื่อ
นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี ซึ่ งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ จากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นรวมเป็ นเงิน
3,006 ล้านบาท แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม
2558 ได้อนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนิ นงานรอบ 6 เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิ ถุน ายน 2558 ในอัตราหุ ้น ละ 0.32 บาท รวมเป็ นเงิ น 1,527 ล้านบาท ซึ่ งจ่ ายแล้วเมื่ อวัน ที่
9 กันยายน 2558 จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ ้นละ 0.31 บาท รวมเป็ นเงิน 1,479 ล้านบาท
โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 21 เมษายน 2559
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การซื้อกิจการ Rugen Fisch
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิการซื้ อหุ ้นจํานวน
ร้อยละ 51 ของ Rugen Fisch AG (Rugen Fisch) ในประเทศเยอรมนี และในวันเดียวกันนั้น บริ ษทั ฯ
และ Thai Union EU Seafood 1 S.A. ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ฯที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายและโอนหุ ้น จํานวนร้อยละ 51 ของหุ ้นใน Rugen Fisch กับผูข้ าย
Rugen Fisch เป็ นผูผ้ ลิ ต อาหารทะเลบรรจุ ภ าชนะผนึ ก และมี สํานัก งานใหญ่ ต้ ังอยู่ใ นประเทศ
เยอรมนี และมีสินค้าจัดจําหน่ ายทัว่ ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ Thai Union Germany GMBH ซึ่ ง
ถูกซื้ อมาเป็ นบริ ษทั ย่อยของ Thai Union EU Seafood 1 S.A. ในเดื อนมกราคม 2559 กลายเป็ น
คู่สัญญาในการซื้ อขายหุ ้นในครั้งนี้ การเข้าซื้อหุ ้นจํานวนร้อยละ 51 ของ Rugen Fisch นั้นเสร็ จสิ้ น
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายขั้นต้นจํานวน 42.2 ล้านยูโร
39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
1 มกราคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบ
ต่อกําไรหรื อขาดทุน หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่เคยรายงานไว้
การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามที่จดั
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้
269,608
796,370
4,640,834
5,167,596

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ตามที่จดั
ตามยอด
ประเภทใหม่
ยกมาเดิม
520,125
1,328,856
4,725,835
5,534,566
(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามที่จดั
ตามที่เคย
ตามที่จดั
ตามยอด
ประเภทใหม่
รายงานไว้
ประเภทใหม่
ยกมาเดิม
25,256
31,498
31,592
56,848
16,390
47,888

40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
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