
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั )มหาชน(  

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และผลการ

ดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขา้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และ

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ 

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้

เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน 
 

 

กลุ่มบริษทัมีรายการค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใน

งบแสดงฐานะการเงินในจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสําคญั ภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทจําเป็นต้อง

ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจาํทุกปี หรือเม่ือมี

ข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า รวมถึงการระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ี

ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าความนิยม 

 

ขา้พเจา้ให้ความสาํคญัในเร่ืองน้ี เน่ืองจากความซบัซ้อนในการ

ประเมินมูลค่า และการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับ 

ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะของ

ตลาดหรือสภาพเศรษฐกิจในอนาคต กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่า

จากการใช้สินทรัพย์ (Value-in-use) ของค่าความนิยมและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow Model) โดยพิจารณาจากขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ซ่ึงตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั เช่น อตัราการเติบโต

ของรายได้ และอตัราคิดลดท่ีใช้ในการคาํนวณประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่ม

บริษทัมีค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 13,647 

ลา้นบาท และ 15,936 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 9.59 และร้อยละ 11.19 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดับ 

ดงัท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 และ 17 

ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยเ์หล่าน้ี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของผูบ้ริหารในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด และ

การใช้ผลงานของผูเ้ช่ียวชาญด้านการประเมินมูลค่ามาช่วยใน

การตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานต่าง ๆ 

และวิธี ท่ีกลุ่มบริษัทนํามาใช้เม่ือเก่ียวข้อง โดยเฉพาะการ

ตรวจสอบขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประมาณการอตัรา

การเติบโตของรายได ้อตัรากาํไรขั้นตน้ของหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละหน่วย และอตัราคิดลดก่อนภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบและประเมิน

ความเหมาะสมของการประมาณการกระแสเงินสดของหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงรวมถึงการประเมินความแม่นยาํ

ของผูบ้ริหารในการประมาณการข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ี

เกิดข้ึนในอดีต และการประเมินความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจ

ในอนาคต 
 

นอกจากนั้น ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบขอ้สมมติฐานท่ีใช้

ในการประมาณการ วธีิการประมาณการ ตน้ทุนทางการเงินเฉล่ีย 

(Weighted Average Cost of Capital: WACC) อตัราค่าธรรมเนียม

การใชสิ้ทธิ และขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการเปรียบเทียบกบั

ขอ้มูลภายนอกและขอ้มูลในอดีต เช่น การคาดการณ์อตัราการ

เติบโตของตลาด ขา้พเจา้วิเคราะห์ความอ่อนไหวของส่วนต่าง

จากการประเมินมูลค่าของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 

โดยประเมินว่าหากขอ้สมมติฐานเปล่ียนแปลงไปจากท่ีกาํหนด

ไวแ้ลว้จะส่งผลให้มูลค่าตามบญัชี (Carrying amount) มีจาํนวน

สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (Recoverable amount) หรือไม่ 

และประเมินความแม่นยาํของผูบ้ริหารในการประมาณการขอ้

สมมติฐานและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
 



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

 
 

นอกจากนั้น ขา้พเจา้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล

ของกลุ่มบริษทัเก่ียวกับขอ้สมมติฐานท่ีอ่อนไหวอนัจะส่งผล

กระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความ

นิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

จากวิธีการตรวจสอบท่ีขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั ขา้พเจา้พิจารณาว่าขอ้

สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารมีความสมเหตุสมผล และ

ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยา่งเพียงพอ 
 

การรวมธุรกจิ 
 

 

ตามท่ีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.1 

กลุ่มบริษทัได้ซ้ือธุรกิจและสินทรัพยจ์ากบริษทั Rugen Fisch 

AG มูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วนัซ้ือธุรกิจและสินทรัพยมี์

มูลค่า 1,760 ลา้นบาท ผูบ้ริหารประเมินว่ารายการดงักล่าวถือ

เป็นการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
 

ผูบ้ริหารประเมินว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าท่ี

ระบุไดมี้มูลค่ารวม 2,640 ลา้นบาท และมีค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึน

จากการรวมธุรกิจจาํนวนรวม 1,053 ลา้นบาท การวดัมูลค่าของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมา รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น

เป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนการปันส่วนราคาซ้ือในการรวมกิจการ 

(Purchase Price Allocation) และวิธีท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า

ของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนนั้ นสอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการรวมธุรกิจ และสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีการใช้

ดุลยพิ นิ จท่ีสําคัญ  วิ ธีการวัดมูลค่า รวมถึงข้อมูลและข้อ

สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณนั้นมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ขอ้สมมติฐานท่ีสําคญั เช่น ผลการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในอนาคต อตัราคิดลด และอายกุาร

ให้ประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นเก่ียวขอ้งกบัการใช้

ดุลยพินิจท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร  
 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาการประเมินรายการซ้ือธุรกิจท่ีจัดทําโดย

ผูบ้ริหารตามท่ีไดร้ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13.1 

ว่ารายการดังกล่าวนั้ นถือเป็นการรวมธุรกิจและมีการบันทึก

อยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
 

ส่วนหน่ึงของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ไดแ้ก่ การอ่านสญัญา

ซ้ือธุรกิจและพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามวิธีการทาง

บญัชีท่ีเหมาะสม มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการ

ประเมินวิธีการวดัมูลค่าและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับส่ิง

ตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือธุรกิจ และตรวจสอบรายการจ่ายซ้ือดงักล่าว

กบัใบแจง้ยอดบญัชีธนาคาร ขา้พเจา้ตรวจสอบการระบุและการ

วดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาจากการซ้ือ

ธุรกิจ และประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการ

วดัมูลค่า เช่น อัตราคิดลด และอัตราภาษี โดยการสอบถาม

ผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ

คาํนวณ โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต และขอ้มูลจากแหล่ง

ภายนอกประกอบ 
 

ขา้พเจ้าทดสอบการคาํนวณค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือ

ธุรกิจ ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือทั้งหมด

กบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าท่ีระบุได ้และพบว่า

ผูบ้ริหารได้คาํนวณตามวิธีการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

 



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือธุรกิจนั้น

เป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 

ขา้พเจ้าได้ประเมินการระบุสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้กับหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารและพบว่ามี

ความสมเหตุสมผล 

 

ขา้พเจา้พบว่าการปันส่วนราคาซ้ือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ 

วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และวิธีการปฏิบติัทางการบญัชี

สําหรับการรวมธุรกิจมีการปันส่วนราคาและบันทึกอย่าง

เหมาะสม รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยา่งเพียงพอ 
  

 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ

ขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูล

อ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร

เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง

ต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง

สมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่งผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง

ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 



• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญั

ต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี

สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็นท่ี

มีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 



จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบ

บญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้

พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 976,122 2,815,970 2,123,441 13,404 2,092,174 12,091
เงินลงทุนระยะสั้น - - 4,032,884 - - 4,032,884
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9, 35 16,412,244 16,554,406 16,033,238 3,962,669 3,501,725 3,597,077
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35 - 30,600 - 7,331,581 2,944,881 1,631,881
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - 2,386 4,191 - - -
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 35 - - - - 501,613 1,982,410
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 3,410 4,527 - - -
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 39,626,191 35,180,216 37,517,575 4,769,795 3,445,750 4,103,172
ส่วนของลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 854,832 1,612,494 127,232 543,351 1,408,466 108,897
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 1,176,674 897,873 1,020,811 173,439 183,884 125,357
สินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พื่อขาย 12 1,032,461 - - - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 60,078,524 57,097,355 60,863,899 16,794,239 14,078,493 15,593,769

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,417 9,984 43,432 - - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - - 27,851,936 18,562,950 16,500,073
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 10,492,318 1,468,369 1,293,308 835,293 155,574 155,574
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 626,463 621,923 627,997 - - -
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16 2,655,007 33,686 30,592 2,627,527 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 35 12,361,592 - - 40,263,658 20,495,060 22,936,080
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน - สุทธิ 10,448 15,951 23,980 - - -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 23,280,566 22,118,155 22,144,513 4,254,411 4,031,818 4,037,224
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 15,935,933 14,394,959 14,197,194 513,554 206,178 21,082
ค่าความนิยม - สุทธิ 17 13,646,643 13,001,066 13,078,777 - - -
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 1,713,481 1,298,966 1,208,571 1,713,482 1,298,966 1,208,571
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 704,258 432,213 269,608 17,709 20,756 13,305
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 858,813 418,573 226,811 415,963 113,553 76,161

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 82,286,939 53,813,845 53,144,783 78,493,533 44,884,855 44,948,070

รวมสินทรัพย์     142,365,463 110,911,200 114,008,682 95,287,772 58,963,348 60,541,839

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                                                     กรรมการ                                                                                   .
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 20 36,905,656 19,376,546 26,086,541 28,638,929 3,688,339 8,889,561
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21, 35 17,428,944 13,731,482 11,054,486 3,512,941 2,281,456 1,980,000
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35 77,000 60,900 52,700 923,957 32,600 -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 22 764,733 1,561,176 936,035 701,910 1,464,675 450,000
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 23 2,499,835 1,949,122 - 2,499,835 1,949,122 -
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 24 82,308 90,908 113,920 12,241 11,128 43,303
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 291,838 417,127 272,610 - - 13,455
ส่วนของเจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 596,375 788,081 119,883 169,595 588,641 47,035
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25 506,045 698,820 1,717,672 83,722 71,228 91,937
หน้ีสินของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พื่อขาย 12 89,119 - - - - -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 59,241,853 38,674,162 40,353,847 36,543,130 10,087,189 11,515,291

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 22 963,325 1,696,537 3,050,224 840,941 1,547,562 2,857,040
หุน้กู ้- สุทธิ 23 24,417,199 14,231,230 16,174,785 24,417,199 14,231,230 16,174,785
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 24 208,439 212,358 309,587 20,080 6,629 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 1,916,304 1,801,199 1,831,625 455,667 397,041 414,846
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 4,499,820 4,657,473 4,459,391 - - -
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 1,037,913 1,059,289 207,031 1,037,913 1,059,289 117,293
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,644,674 609,158 881,058 453,216 426,145 634,380

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 35,687,674 24,267,244 26,913,701 27,225,016 17,667,896 20,198,344

รวมหนีสิ้น 94,929,527 62,941,406 67,267,548 63,768,146 27,755,085 31,713,635

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 27
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท
(1 มกราคม พ.ศ. 2558 : 
หุน้สามญัจาํนวน 4,808,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) 1,492,954 1,492,954 1,202,000 1,492,954 1,492,954 1,202,000

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้

หุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,192,954 1,192,954 1,192,954 1,192,954 1,192,954 1,192,954

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329
กาํไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 29 149,295 149,295 120,200 149,295 149,295 120,200
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,528,035 24,309,334 21,526,720 10,275,437 9,917,685 7,566,721

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (4,575,938) (383,690) 272,589 (46,389) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 43,242,675 45,216,222 43,060,792 31,519,626 31,208,263 28,828,204
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,193,261 2,753,572 3,680,342 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 47,435,936 47,969,794 46,741,134 31,519,626 31,208,263 28,828,204

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 142,365,463 110,911,200 114,008,682 95,287,772 58,963,348 60,541,839

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 35 134,375,112 124,904,264 20,520,535 19,343,117
ตน้ทุนขาย 35 (114,448,218) (104,937,327) (18,561,941) (16,961,791)

กําไรขั้นต้น 19,926,894 19,966,937 1,958,594 2,381,326
กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 84,346 1,173,044 414,174 928,821
รายไดเ้งินปันผล 35 10,327 8 3,117,994 4,146,527
รายไดอ่ื้น 30 1,115,396 701,781 1,778,182 1,024,108

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 21,136,963 21,841,770 7,268,944 8,480,782
ค่าใชจ่้ายในการขาย (6,627,385) (6,328,384) (677,579) (693,714)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (6,494,247) (5,848,138) (1,489,662) (1,708,314)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (54,960) (57,530) (750,715) -

กําไรจากการดําเนินงาน 7,960,371 9,607,718 4,350,988 6,078,754
ตน้ทุนทางการเงิน 31 (1,440,044) (1,589,093) (995,693) (954,637)

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 6,520,327 8,018,625 3,355,295 5,124,117
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 194,305 335,951 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 6,714,632 8,354,576 3,355,295 5,124,117
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 33 (582,529) (1,350,462) 8,701 (73,800)

กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 6,132,103 7,004,114 3,363,996 5,050,317
ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 12 (271,953) (1,015,887) - -

กําไรสําหรับปี 5,860,150 5,988,227 3,363,996 5,050,317

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 5,526,385 6,388,396 3,363,996 5,050,317
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (271,953) (1,015,887) - -

5,254,432 5,372,509 3,363,996 5,050,317
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 605,718 615,718 - -

กําไรสําหรับปี 5,860,150 5,988,227 3,363,996 5,050,317

กําไรต่อหุ้นท่ีเป็นของส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรต่อหุ้น (บาท) 34
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 1.16 1.34 0.70 1.06
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (0.06) (0.21) - -

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 1.10 1.13 0.70 1.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับปี 5,860,150 5,988,227 3,363,996 5,050,317

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบาํนาญ - 22,232 - -
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสุทธิภาษีเงินได้ 20,025 163,657 - 49,677
สาํรองอ่ืนเพ่ิมข้ึน 56,443 15,697 - -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 76,468 201,586 - 49,677

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงินสุทธิจากภาษีเงินได้ (923,709) 472,902 - -
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน

เผือ่ขายสุทธิจากภาษีเงินได้ (46,770) 4,144 (46,389) -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (970,479) 477,046 (46,389) -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (894,011) 678,632 (46,389) 49,677

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,966,139 6,666,859 3,317,607 5,099,994

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,429,049 5,994,895 3,317,607 5,099,994
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 537,090 671,964 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,966,139 6,666,859 3,317,607 5,099,994

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สํารองเพื่อ

การเปลี่ยน การเปลี่ยน ส่วนเกินทุน การเปลี่ยน รวม

จดัสรรแล้ว แปลงในมูลค่า แปลงมูลค่า จากการ แปลงสัดส่วน องค์ประกอบ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของเงนิลงทุน ของกองทุน ตีราคา เงนิลงทุนใน อื่นของส่วน รวมส่วน ไม่มอีํานาจ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร งบการเงนิ เผื่อขาย บํานาญ สินทรัพย์ สํารองอื่น บริษทัย่อย ของเจ้าของ ของเจ้าของ ควบคุม รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - ตามที่แสดงไว้เดมิ 1,192,954 19,948,329 120,200 21,526,720 363,604 (6,034) (22,232) 604,591 (25,518) (37,231) 877,180 43,665,383 3,801,524 47,466,907
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

และการแกไ้ขรายการในงวดก่อน 4 - - - - - - - (604,591) - - (604,591) (604,591) (121,182) (725,773)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 120,200 21,526,720 363,604 (6,034) (22,232) - (25,518) (37,231) 272,589 43,060,792 3,680,342 46,741,134
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

ลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - (1,119,530) (1,119,530) (1,119,530) (943,347) (2,062,877)
การจ่ายเงินปันผล - - - (2,719,935) - - - - - - - (2,719,935) (655,387) (3,375,322)
สาํรองตามกฎหมาย 29 - - 29,095 (29,095) - - - - - - - - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 5,531,644 421,178 4,144 22,232 - 15,697 - 463,251 5,994,895 671,964 6,666,859

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,192,954 19,948,329 149,295 24,309,334 784,782 (1,890) - - (9,821) (1,156,761) (383,690) 45,216,222 2,753,572 47,969,794

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - ตามที่แสดงไว้เดมิ 1,192,954 19,948,329 149,295 24,239,293 784,782 (1,890) - 604,591 (9,821) (1,120,040) 257,622 45,787,493 2,838,033 48,625,526
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี

และการแกไ้ขรายการในงวดก่อน 4 - - - 70,041 - - - (604,591) - (36,721) (641,312) (571,271) (84,461) (655,732)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 24,309,334 784,782 (1,890) - - (9,821) (1,156,761) (383,690) 45,216,222 2,753,572 47,969,794
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

ลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - - (69,759) - - - - - (1,414,818) (1,414,818) (1,484,577) (545,767) (2,030,344)
การไดม้าในส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ 13 - - - - - - - - - - - - 1,932,022 1,932,022
สิทธิในการซื้อส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ 13 - - - - - - - - (1,932,022) - (1,932,022) (1,932,022) - (1,932,022)
การจ่ายเงินปันผล 28 - - - (2,985,997) - - - - - - - (2,985,997) (483,656) (3,469,653)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 5,274,457 (855,081) (46,770) - - 56,443 - (845,408) 4,429,049 537,090 4,966,139

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,192,954 19,948,329 149,295 26,528,035 (70,299) (48,660) - - (1,885,400) (2,571,579) (4,575,938) 43,242,675 4,193,261 47,435,936

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จัดสรรแล้ว การเปลี่ยนแปลงใน ส่วนเกินทุนจาก รวมองค์ประกอบ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม มูคล่าของเงนิลงทุน การตีราคา อื่นของส่วน

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย สินทรัพย์ ของผู้ถือหุ้น รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - ตามที่แสดงไว้เดมิ 1,192,954 19,948,329 120,200 7,566,721 - 179,590 179,590 29,007,794
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 4 - - - - - (179,590) (179,590) (179,590)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 120,200 7,566,721 - - - 28,828,204
การจ่ายเงินปันผล - - - (2,719,935) - - - (2,719,935)
สาํรองตามกฎหมาย 29 - - 29,095 (29,095) - - - -
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 5,099,994 - - - 5,099,994

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,192,954 19,948,329 149,295 9,917,685 - - - 31,208,263

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - ตามที่แสดงไว้เดมิ 1,192,954 19,948,329 149,295 9,917,685 - 179,590 179,590 31,387,853
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 4 - - - - - (179,590) (179,590) (179,590)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 9,917,685 - - - 31,208,263
การจ่ายเงินปันผล 28 - - - (3,006,244) - - - (3,006,244)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 3,363,996 (46,389) - (46,389) 3,317,607

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,192,954 19,948,329 149,295 10,275,437 (46,389) - (46,389) 31,519,626

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 6,714,632 8,354,576 3,355,295 5,124,117
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (271,943) (1,016,192) - -

รวม 6,442,689 7,338,384 3,355,295 5,124,117
รายการปรับปรุงกาํไรจากการดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 14 2,731,475 2,528,124 386,639 366,542
ค่าตดัจาํหน่าย 15 251,516 198,043 12,875 4,419
ค่าตดัจาํหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน (225,152) 35,965 (256,275) (879)
(กลบัรายการ) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11,749) 82,193 1,291 2,318
(กลบัรายการ) ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (257,872) (145,106) (64,190) 783
(กลบัรายการ) ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 14, 15 (134,882) 533,100 - -
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่าย

ท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย 12 52,935 - - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 246,417 232,474 66,270 48,074
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 30,739 - 49,244 -
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 22,678 - - -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (4,768) - - -
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย - - 676,105 -
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17,237 127,383 (9,781) 10,744

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 (194,305) (335,951) - -
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 916,445 242,960 275,362 (77,123)
รายไดเ้งินปันผล (10,327) (8) (3,117,994) (4,146,527)
ตน้ทุนทางการเงิน 1,440,044 1,589,093 995,693 954,637
ดอกเบ้ียรับ (227,919) (63,127) (1,115,111) (797,766)

11,085,201 12,363,527 1,255,423 1,489,339
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 195,235 (214,557) (228,226) 74,095
- สินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (4,159,662) 3,397,535 (1,259,204) 657,689
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (108,827) 155,842 (17,390) (12,274)
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (202,121) (142,336) (38,754) (708)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 2,938,483 1,649,632 977,625 303,229
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (287,172) (313,930) (34,533) (13,147)
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 106,282 (18,606) (6,138) 31,418
- จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (90,938) (79,956) (7,643) (15,346)

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 9,476,481 16,797,151 641,160 2,514,295
- จ่ายภาษีเงินได้ (1,706,592) (1,070,650) 39,624 (116,991)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7,769,889 15,726,501 680,784 2,397,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 8,481 31,709 - -
เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น - 4,043,822 - 4,043,812
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,737,433) (2,935,889) (503,233) (360,109)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 187,946 10,430 13,156 3,320
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (383,652) (255,872) (320,076) (189,515)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 211 558 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 13 (1,932,307) (322,434) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (18,246,920) (2,062,877)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 (8,787,895) - (679,719) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 (137,700) - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (2,674,164) (2,042) (2,673,918) -
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย - - 8,232,585 -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ 36,657 - - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,828 4,188 - -
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,600 (30,600) (4,550,184) (1,287,895)
เงินสดรับสุทธิจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 1,250 1,799 - -
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35 - - 14,230,572 5,463,285
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35 (12,174,947) - (34,043,181) (1,551,424)
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 9,539 9,095 - -
ดอกเบ้ียรับ 8,310 94,953 894,251 826,684
เงินปันผลรับ 134,490 91,999 3,117,994 4,146,527

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน (29,399,786) 741,716 (34,528,673) 9,031,808

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 17,443,896 (7,550,204) 24,969,047 (5,218,389)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,100 8,200 1,307,423 -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน - - - 32,600
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 23 12,642,843 - 12,642,843 -
เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ 23 (1,950,000) - (1,950,000) -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 14,883 - - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 (1,567,209) (877,826) (1,334,800) (450,000)
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 23 (20,554) - (20,554) -
จ่ายดอกเบ้ีย (1,009,311) (1,234,160) (812,635) (780,775)
จ่ายตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (258,936) (432,362) (14,762) (182,152)
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (64,515) (176,125) (14,958) (30,325)
เงินสดจ่ายเพ่ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 (2,050,013) (2,062,877) - -
เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 89,428 - - -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (2,982,062) (2,719,988) (3,002,479) (2,719,988)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (483,656) (655,387) - -

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงนิ 19,820,894 (15,700,729) 31,769,125 (9,349,029)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (1,809,003) 767,488 (2,078,764) 2,080,083
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 8 2,815,970 2,123,441 2,092,174 12,091
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด (30,845) (74,959) (6) -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 8 976,122 2,815,970 13,404 2,092,174

รายการท่ีไม่กระทบเงนิสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
(รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน) 21 392,992 164,824 114,316 38,105

การไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 60,867 47,980 29,522 4,779

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัและบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนคือ เลขท่ี 72/1 หมู่ท่ี 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาํบลท่าทราย 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร บริษทัมีสาํนกังานสาขา 11 แห่งในจงัหวดักรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

บริษทัประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนบริษทัยอ่ยประกอบกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจหลกัของบริษทัและ

บริษทัย่อยในประเทศคือเป็นผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และบรรจุกระป๋อง นอกจากน้ี บริษทัย่อยในประเทศ 

ยงัประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑ ์ส่ิงพิมพ ์และธุรกิจอาหารสตัว ์

 

ส่วนธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยในทวีปอเมริกา ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จาก 

กุง้มงักรและอาหารทะเลอ่ืน ๆ และเป็นผูน้าํเขา้กุง้และอาหารทะเลแช่แขง็ เพื่อจดัจาํหน่ายใหภ้ตัตาคาร ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง และ

บริษทัยอ่ยต่าง ๆ ในทวีปยโุรปซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องแบบครบวงจรใหแ้ก่ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยโุรป 

ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตรเลีย ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง รวมทั้งบริษทัยอ่ยในทวีปเอเชียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย

อาหารทะเลในเวยีดนามและจีน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 

ยกเวน้เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยกาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัและ

การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฏิบติั การเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคญัต่อ 

งบการเงินรวมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ (ต่อ) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้องท่ีมีการปรับปรุง 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั โดยมี

ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั  

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน ได้มีการอธิบายเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติ 

ทางบญัชีสาํหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้หช้ดัเจนข้ึน การปรับปรุง

ดงักล่าวทาํให้เห็นถึงความแตกต่างระหวา่งเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้น

เกิดข้ึนเท่านั้ น และเงินสมทบท่ีเก่ียวข้องกับการบริการท่ีมากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่ง 

ผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 

มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย ์ได้มีการระบุขอ้กาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับ 

การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน 

ในการขาย ซ่ึงได้แก่ 1) ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลาํดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมี 

การเปิดเผยเทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมและขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใช ้มาตรฐานดงักล่าวส่งผลกระทบต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทัเฉพาะเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้น 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ได้กาํหนดให้ชัดเจนข้ึนว่ากิจการ 

ควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการประเมินวา่การไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นเขา้

เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้องท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั โดยมี

ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ไดร้ะบุคาํนิยามของคาํว่า

“เง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ”ใหช้ดัเจนข้ึน และกาํหนดคาํนิยามของคาํวา่ “เง่ือนไขผลงาน” และ “เง่ือนไขการบริการ” แยกออกจากกนั 

มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั ก) ภาระผูกพนั 

ท่ีกิจการต้องจ่ายชําระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเข้าคาํนิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงิน 

หรือส่วนของเจา้ของตามคาํนิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  

(เม่ือมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่าส่ิงตอบแทน 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 

ในกาํไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบั

การบญัชีสําหรับการจดัตั้ งการร่วมคา้ท่ีอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่ง 

ผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน ได้กาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และการกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์อง

กิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กับผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูลสุดด้านการดาํเนินงานของกิจการ 

มาตรฐานดงักล่าวส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัเฉพาะเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้น 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองมูลค่ายติุธรรมไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้

ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่ม โดยใหใ้ชป้ฏิบติักบัทุกสัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 

เร่ืองการรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 

เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึงสัญญาท่ีไม่เป็นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่ง 

ผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 เร่ืองเงินท่ีนําส่งรัฐ การตีความฉบบัน้ีกล่าวถึงการบญัชีสําหรับ

หน้ีสินการจ่ายเงินท่ีนําส่งรัฐในกรณีท่ีหน้ีสินนั้นอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ืองประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน การตีความฉบบัน้ียงัไดร้ะบุเก่ียวกบัการบญัชี

สําหรับหน้ีสินการจ่ายเงินท่ีนาํส่งรัฐท่ีจงัหวะเวลาและจาํนวนเงินมีความแน่นอน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้องท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

   และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็นท่ีสําคญั

ดงัต่อไปน้ี 

 

- ความมีสาระสาํคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีจะส่งผลให้ผูใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจ

เก่ียวกบัรายการไดล้ดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมี 

ต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน 

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด – กิจการอาจตอ้งแยกแสดงขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นแต่ละรายการบรรทดัตามขอ้กาํหนด

ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 หากขอ้มูลดงักล่าวส่งผลต่อความเขา้ใจเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

ของกิจการ นอกจากน้ีมาตรฐานฉบบัดงักล่าวยงัใหแ้นวปฏิบติัเก่ียวกบัการรวมยอดรายการ 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบัการแสดง

รายการในงบการเงิน 

- รายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจาก

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะมีการจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้องท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือการระบุอยา่ง

ชดัเจนว่าไม่อนุญาตให้คาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดท่ี้เกิดจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้น 

และการแกไ้ขขอบเขตของมาตรฐานฉบบัน้ีใหร้วมถึงพืชท่ีใหผ้ลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือการกาํหนด 

การเลือกใชอ้ตัราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานให้มีความชดัเจนข้ึน โดยระบุให้ใช้

อตัราผลตอบแทนของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีเดียวกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานท่ีตอ้งจ่าย

เป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มใน 

การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เพิ่มเติมจากเดิมท่ีใหใ้ชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ี

กิจการสามารถเลือกใชน้โยบายการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม) แตกต่างกนั 

และในกรณีท่ีกิจการเปล่ียนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ  

1) ให้ทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือ 

การร่วมคา้ซ่ึงเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 

ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้นโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย โดยสามารถยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 

บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใช้อยู่ หรือจะ 

ถอดการวดัมูลค่ายติุธรรมออกและจดัทาํงบการเงินรวมท่ีระดบัของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ

เฉพาะดา้นการลงทุนแทน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้วิธีส่วนไดเ้สียสําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือไดก้าํหนดใหมี้ความ

ชดัเจนวา่การเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน ๆ สามารถแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลหรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยการอา้งอิงจากงบการเงินระหวา่งกาลซ่ึงเผยแพร่ใหก้บัผูใ้ชง้บการเงินพร้อมกบังบการเงินระหวา่งกาล  
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีขอ้สันนิษฐานไว้

ก่อนว่าการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจหักลา้งได้

หากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้สดงให้เห็นถึงตวัวดัของรายได ้(นั่นคือตวัวดัของรายไดเ้ป็นปัจจยัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจาก

สินทรัพย)์ หรือหากสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กนัเป็น

อยา่งมาก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้องท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงาน 

ท่ียกเลิก ไดมี้การเปล่ียนแปลงเพื่อให้ความชดัเจนเพิ่มเติมในกรณีท่ีสินทรัพย ์(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่าย) ถูกจดั

ประเภทใหม่จาก “ท่ีถือไวเ้พื่อขาย” เป็น “ท่ีมีไวเ้พื่อจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ” หรือถูกจดัประเภทใหม่ในทางตรงกนัขา้มนั้น 

ไม่ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ายและไม่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการบันทึกบัญชีสําหรับ 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการร่วมการงาน ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนมากข้ึนสาํหรับ 

1) การไดม้าซ่ึงเงินลงทุนในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจ  

ให้ผูล้งทุนนาํหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีมีการลงทุนในการดาํเนินงานร่วมกนัเพิ่มข้ึน 

ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่มีการวดัมูลค่าใหม่หากยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญั

ต่อกลุ่มบริษทั 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 

(1) บริษทัยอ่ย 

 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมี

ฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และมีความสามารถในการใชอ้าํนาจ

เหนือผูไ้ด้รับการลงทุนทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทน กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้น 

งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวม

ไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวธีิซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้าํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สีย 

ในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดวา่

จะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุ

ไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการ

รวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า 

ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวม

ธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึก 

การจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ

ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ี

ซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อ

ถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่า

มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั ขาดทุนท่ี

ยงัไม่เกิดข้ึนจริงกจ็ะตดัรายการในทาํนองเดียวกนัเวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดมี้การปรับปรุงเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า  ราคาทุนจะมีการปรับปรุง

เพื่อให้สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 

ราคาทุนดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

รายช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั และผลจากการซ้ือและจาํหน่ายบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 13 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มบริษทั สาํหรับ

การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกผลแตกต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ย และกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในส่วน

ของเจา้ของ 

 

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนวจในการควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเหลืออยูจ่ะมีการวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม 

และกล่มุบริษทัจะรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่านั้นในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชี

เร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในภายหลงัของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปแบบของบริษทั

ร่วม การร่วมคา้ หรือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน นอกจากน้ี รายการท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจการนั้นจะมีการปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มบริษทัไดมี้การจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

 

(4) บริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปกคื็อการท่ีกลุ่มบริษทัถือ

หุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ิธี

ส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่า

ตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุน

ตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงิน

ลงทุน 

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่ง

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง

ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ จะมีการปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทั 

ในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือไดจ่้ายชาํระภาระผกูพนัแทนบริษทัร่วมไปแลว้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท – เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(4) บริษทัร่วม (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ 

หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลค่า

ตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุน 

 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะมีการตดัรายการตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สีย

ในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงกจ็ะมีการตดัรายการในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่

สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 

 

นโยบายการบญัชีของบริษทัร่วมจะมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัรับรู้

กาํไรและขาดทุนจากการลดสดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยราคาทุนจะมีการปรับปรุง

เพื่อให้สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 

ราคาทุนดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

รายช่ือของบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั และผลจากการซ้ือและจาํหน่ายบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 13  

 

(5) การร่วมคา้ 

 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะมีการจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและภาระผกูพนั

ตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานทั้งหมดท่ีมีอยู่และพิจารณาว่าเป็น 

การร่วมคา้ และรับรู้เงินลงทุนดงักล่าวโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสดัส่วนท่ีกลุ่มบริษทั

มีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 

ในการร่วมคา้นั้น(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทั

ในการร่วมคา้นั้น) กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมคา้นั้น นอกจากว่า 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัหรือไดจ่้ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้ 

 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มบริษทักบัการร่วมคา้จะมีการตดัรายการตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สีย

ในการร่วมคา้นั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงกจ็ะมีการตดัรายการในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่

สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ี

บริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกลุเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน

และสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการหรือวนัท่ีรายการถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการรับหรือ 

จ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของอตัรา

แลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือขาดทุน

ของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้น 

จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเช่นเดียวกนั 

 

(ค)  กลุ่มบริษทั 

 

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีไม่ใช่บริษทัท่ีมีสกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ

เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินไดมี้การแปลงค่า 

เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินดงัน้ี 

• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น 

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 

• ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ

หน่วยงานในต่างประเทศนั้น และแปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด 

 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินลงทุนระยะสั้ นอ่ืนท่ีมี 

สภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ี

การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

2.7 สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่นค่าอากรขาเขา้และ 

ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมด เงินท่ีได้รับคืน และรายการอ่ืนๆท่ีคล้ายคลึงกัน  ต้นทุนของสินคา้สําเร็จรูปและ 

งานระหว่างทาํประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ ์

การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจ 

หักดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของ 

สินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 

 

2.8 เงนิลงทุน 

 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อคา้ 

2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ีลงทุนและทบทวนการจดัประเภทอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

(1) เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อหากาํไรจากการเปล่ียนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีวนัครบกาํหนดท่ีแน่นอน ซ่ึงผูบ้ริหารมีความตั้งใจแน่วแน่และมี

ความสามารถท่ีจะถือเงินลงทุนไวจ้นครบกาํหนด เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดแสดงไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ยกเวน้เงินลงทุนท่ีจะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง  และแสดงไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่เงินลงทุนเผื่อขายท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้น

ช่วงเวลานอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือมีความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาํเนินงาน จึง

จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าแรกเร่ิมดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.8 เงนิลงทุน (ต่อ) 

 

เงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าววดัตามราคา

เสนอซ้ือโดยอา้งอิงจากราคาตลาด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง

ของเงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในส่วนของกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หกัดว้ยค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า 

 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุน 

สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา 

ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้ นจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 

ชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยราคาตามบญัชี

จากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 

2.9 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 

ท่ีดินแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนเดิมหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนเดิมหกัดว้ย

ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตน้ทุกเร่ิมแรกรวมค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้น

เกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้

รายจ่ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายกุารให้ประโยชน ์

ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 40 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 3 - 20 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 3 - 20 ปี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.9 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้

เหมาะสม 

 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที 

(หมายเหตุฯ ขอ้ 2.12) 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในรายการรายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุน 

 

2.10 ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้และ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน รวมกบัมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีได้มาซ่ึงบริษทัย่อยนั้น  

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของความนิยมทุกปี ซ่ึงแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ี เม่ือมีการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือของค่าความนิยมท่ีเก่ียวขอ้งจะรวมอยู่

ในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 

 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด ซ่ึงอาจเป็นหน่วยเดียว

หรือหลายหน่วยรวมกนั ท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจซ่ึงก่อเกิดค่าความนิยมข้ึนและระบุตามส่วนงาน

ดาํเนินงานได ้

 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

2.11.1 การวจัิยและพฒันา 

 

รายจ่ายเพื่อการวิจยัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนของโครงการพฒันา (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ

และการทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑ์) เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือประเมินแลว้ว่าโครงการนั้นจะ

ประสบความสาํเร็จค่อนขา้งแน่นอนทั้งในแง่การคา้และแง่เทคโนโลยแีละตน้ทุนของโครงการพฒันาสามารถวดัมูลค่าได้

อยา่งน่าเช่ือถือ ส่วนรายจ่ายอ่ืนเพื่อการพฒันาอ่ืนๆรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้าย 

ไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่มีการบนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นระยะเวลาภายหลงั กลุ่มบริษทัทยอยตดัจาํหน่ายรายจ่ายท่ีเกิดจาก 

การพฒันาท่ีกลุ่มบริษทับนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพยเ์ม่ือเร่ิมมีการผลิตผลิตภณัฑ์นั้นเพื่อการคา้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 

การให้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ตน้ทุนของโครงการพฒันาของกลุ่มบริษทัยงัอยูใ่นช่วงของ 

การพฒันาและยงัไม่มีการตดัจาํหน่าย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 

2.11.2 เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิการใช้ 

 

เคร่ืองหมายการคา้และสิทธิการใช้ท่ีไดม้าแยกต่างหากรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน เคร่ืองหมายการคา้และสิทธิการใช ้

ท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจจะรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เคร่ืองหมายการคา้และสิทธิการใช้ท่ีมี 

อายุการให้ประโยชน์ไม่จาํกดัแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ส่วนเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิการใชซ่ึ้งมีอาย ุ

การให้ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า เคร่ืองหมายการคา้ 

ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํกดัและมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาํทุกปี ใบอนุญาตมีอาย ุ

การให้ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอนและตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรง เพื่อปันส่วนตน้ทุนของสิทธิการใชต้ามอายปุระมาณ

การใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 2 – 16 ปี 

 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ี ซ้ือมาจะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ 

การดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะมีการตดัจาํหน่ายตลอดอายุ

ประมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 2 – 10 ปี 

 

2.11.3 สัญญาที่ทํากบัลูกค้า/ผู้ขายและความสัมพนัธ์กบัลูกค้า/ผู้ขายที่เกีย่วข้อง 

 

สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้/ผูข้ายและความสัมพนัธ์กบัลูกคา้/ผูข้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจจะรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ สัญญาท่ีทาํกับลูกค้า/ผูข้ายและความสัมพนัธ์กับลูกค้า/ผูข้ายท่ีเก่ียวข้องมีอายุการให้

ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอนและวดัมูลค่าท่ีราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า การตดัจาํหน่ายคาํนวณ

โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 5 – 10 ปี 

 

2.11.4 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการพฒันา 

ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็น 

ผูค้วบคุมจะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกลุ่มบริษทัจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้

• ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

• กลุ่มบริษทัมีความสามารถท่ีจะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

• สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่โปรแกรมคอมพวิเตอร์นั้นใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 

• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และทรัพยากรอ่ืน ๆ ไดเ้พียงพอท่ีจะนาํมาใช ้

เพื่อทาํใหก้ารพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้

• กลุ่มบริษทัมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 

การพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 

2.11.4 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (ต่อ) 

 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ีทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 

 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้

ในงวดก่อนจะไม่มีการบนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นระยะเวลาภายหลงั 

 

ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้

ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี 

 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ีทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 

 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้

ในงวดก่อนจะไม่มีการบนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นระยะเวลาภายหลงั 

 

ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้

ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี 

 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี 

สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทดสอบการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่า 

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็

ท่ีสุดท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน

นอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะมีการประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุน

จากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่จดัเป็น

สญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสญัญาเช่า

การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อให้ได้

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินท่ีคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึก

เป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็น

อตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคาํนวณค่าเส่ือมราคา

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

2.14 เงนิกู้ยืมและหุ้นกู้ 
 

เงินกูย้มืและหุน้กูรั้บรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืและหุน้กู้

วดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และผลต่างระหว่างเงินท่ีได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน)  

เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มืตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพือ่ใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้างส่วน

หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน

บางส่วนหรือทั้ งหมด โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 

ตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้จดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไจให้เล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีก 

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.15 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหน่ึง 

ของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข คือ สินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้น 

ให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลง 

เม่ือการดาํเนินการส่วนใหญ่ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อม 

ท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 

รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการนาํเงินกูย้มืท่ีกูม้าโดยเฉพาะซ่ึงยงัไม่ไดน้าํไปชาํระรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุน

เป็นการชัว่คราวก่อน ไดน้าํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นทุนของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืน ๆ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2.16 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงั 

ส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดจ้ะมีการรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน

สถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นระยะในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการนาํกฎหมายภาษีไปถือปฏิบติัข้ึนอยูก่บัการตีความ 

และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชี 

ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย์

หรือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน

ทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดได้

ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวน

ผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 

และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ เวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ

ผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมาย

ท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเกบ็

เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุนหลายรูปแบบซ่ึงมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน ์

 

สาํหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมาย

หรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับ 

การใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในปัจจุบนัและในอดีต กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ 

เงินสมทบจะมีการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ สาํหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะรับรู้เป็นสินทรัพย์

จนกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 
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2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

โครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ 

ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน เป็นตน้ 

 

หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายจุะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 

ส้ินรอบระยะเวลารายงานหกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ

ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด 

ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของหุ้นกูภ้าคเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดี  ซ่ึงเป็นสกุลเงิน

เดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนดของหุ้นกู้ซ่ึงใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีต้องชาํระภาระผูกพนัโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุในกรณีของประเทศท่ีมีการซ้ือขายหุน้กูภ้าคเอกชนนอ้ย จะใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัร

รัฐบาลแทน 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ในอดีตหรือ 

การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสม

ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะมีการรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 

2.18 ประมาณการหนีสิ้น 

 

ประมาณการหน้ีสิน (ไม่รวมผลประโยชน์พนักงาน) จะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตาม

ขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะส่งผล

ใหบ้ริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้สาํหรับ

ขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มบริษทักาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มบริษทัจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระ

ภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั้งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั

จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า 

 

กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั 

โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของ

หน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัท่ีบริษทัสามารถกาํหนดการจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ ตน้ทุนส่วนท่ีเพิ่มเก่ียวกบั

การออกหุน้ใหม่ซ่ึงสุทธิจากภาษีจะแสดงไวใ้นส่วนของเจา้ของโดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ดงักล่าว 

 

2.20 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีไดรั้บและจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษทั 

รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืน และส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัสาํหรับ 

งบการเงินรวม  รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 

รายไดจ้ากการให้บริการแก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นของความสําเร็จของงานท่ีทาํเสร็จ โดยใช้วิธีอตัราส่วนของบริการท่ีให้

จนถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้

 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งและอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 

รายไดเ้ก่ียวกบัค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 

 

2.21 การจ่ายเงนิปันผล 

 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี 

ซ่ึงผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

2.22 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดมี้การรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน  

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ

ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.23  รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคล

หรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจ

การลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ 

ส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังาน

ของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้นถือเป็นบุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

2.24 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย)ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย)จะมีการจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืน

ส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย) นั้น 

จะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 

 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 

 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ีย) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้น

ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้คร่ืองมือทางอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงบางประการท่ีจะเกิดข้ึน 

 

การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั โดยนโยบายของกลุ่มบริษทัไดร้วมนโยบายความเส่ียง 

ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือ  

และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยหลกัการในการป้องกนัความเส่ียงเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยกรรมการบริษทัและยงัใช้

เป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่ือสารและควบคุมโดยส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั 

 

(1) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัดาํเนินงานระหวา่งประเทศยอ่มมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเก่ียวเน่ืองจาก

การซ้ือขายสินคา้และกูย้ืมเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัมีแนวทางบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาการเขา้ทาํ

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ท่ีเขา้ทาํกบัสถาบนัการเงินเพื่อป้องการความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสกลุเงินท่ีใชว้ดัมูลค่า 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

(2) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยาว และหุน้กู ้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวัหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั รวมทั้งกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียเพือ่บริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ในบางกรณีกลุ่มบริษทัมีการกูย้มืแบบอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนัความเส่ียง

ของจาํนวนเงินดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต โดยพิจารณาถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการเปล่ียนเงินกูย้ืมจากอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวัให้กลายเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถระดมทุนโดยการ

กูย้มืระยะยาวดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียใหก้ลายเป็นอตัราคงท่ีในระดบัท่ีนอ้ยกวา่อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

กรณีกลุ่มบริษทัตอ้งกูย้มืระยะยาวโดยตรง 
 

ในการทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลต่างระหว่างจาํนวนเงินตาม

ดอกเบ้ียคงท่ีกบัตามอตัราดอกเบ้ียลอยตวัในช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว ้โดยอา้งอิงจากจาํนวนฐานท่ีใชเ้ป็นเกณฑค์าํนวณเงินตน้

ตามท่ีตกลงกนัไว ้และรับรู้ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือจะไดรั้บตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียไวเ้ป็นส่วนประกอบของ

รายไดด้อกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนด

อตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบการเงนิรวม 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้ลอยตัว ไม่มีอตัรา  ดอกเบีย้ 

 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

ดอกเบีย้ 

ล้านบาท 

รวม 

ล้านบาท 

(ร้อยละ 

ต่อปี) 
          

สินทรัพย์ทางการเงนิ          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66 - - 181 - - 729 976 0.05 - 4.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 15,827 15,827 - 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี 

   ภาระคํ้าประกนั 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

0.85 - 1.15 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน 

 

- 

 

- 

 

12,365 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

12,372 
 

3.66 - 8.00 

 66 - 12,365 181 1 - 16,564 29,176  

หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

14,070 

 

- 

 

- 

 

22,836 

 

- 

 

- 

 

- 

 

36,906 

 

0.55 - 4.25 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 15,534 15,534 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัร่วม 77 - - - - - - 77 1.30 - 1.30 

เงินกูย้มืระยะยาว 62 54 - 702 877 - 33 1,728 1.15 - 5.75 

หุน้กู ้ 2,500 15,183 9,234 - - - - 26,917 2.03 - 5.18 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 82 144 57 - - - 8 291 0.81 - 6.00 

 16,791 15,381 9,291 23,538 877 - 15,573 81,453  
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

(2) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนด

อตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบการเงนิรวม 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้ลอยตัว ไม่มีอตัรา  ดอกเบีย้ 

 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

ดอกเบีย้ 

ล้านบาท 

รวม 

ล้านบาท 

(ร้อยละ 

ต่อปี) 
          

สินทรัพย์ทางการเงนิ          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 - - 2,181 - - 628 2,816 0.10 - 1.75 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 15,776 15,776 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 31 - - - - - - 31 2.40 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - - - 1 - - 1 2 0.30 - 3.70 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี 

   ภาระคํ้าประกนั 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

9 

 

10 

 

0.80 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 3 9 - - - - 7 19 0.96 - 6.16 

 41 9 - 2,182 1 - 16,421 18,654  

          

หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

9,790 

 

- 

 

- 

 

9,512 

 

- 

 

- 

 

75 

 

19,377 

 

1.25 - 5.50 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 12,262 12,262 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัร่วม 61 - - - - - - 61 1.45 

เงินกูย้มืระยะยาว 27 26 - 1,534 1,641 - 30 3,258 0.96 - 6.16 

หุน้กู ้ 1,949 5,646 8,585 - - - - 16,180 3.58 - 5.18 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 91 146 66 - - - - 303 1.23 - 4.26 

 11,918 5,818 8,651 11,046 1,641 - 12,367 51,441  
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

(2) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนด

อตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้ลอยตัว ไม่มีอตัรา  ดอกเบีย้ 

 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

ดอกเบีย้ 

ล้านบาท 

รวม 

ล้านบาท 

(ร้อยละ 

ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 13 - - - 13 0.10 - 0.40 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 230 - - 3 - - 3,599 3,832 0.63 - 6.00 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 84 - - 7,248 - - - 7,332 0.63 - 2.10 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 24,078 - - 12,715 3,471 - 40,264 1.33 - 6.16 

 314 24,078 - 7,264 12,715 3,471 3,599 51,441  
          

หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

8,566 

 

- 

 

- 

 

20,073 

 

- 

 

- 

 

- 

 

28,639 

 

0.55 - 2.18 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 - - - - - 3,480 3,482 1.30 - 1.65 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 905 - - - - - 19 924 1.30 - 1.50 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 702 841 - - 1,543 1.34 - 2.60 

หุน้กู ้ 2,500 15,183 9,234 - - - - 26,917 2.03 - 5.18 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 20 - - - - - 32 2.12 - 2.81 

 11,985 15,203 9,234 20,775 841 - 3,499 61,537  

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้ลอยตัว ไม่มีอตัรา  ดอกเบีย้ 

 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 

1 - 5 ปี 

ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 

ล้านบาท 

ดอกเบีย้ 

ล้านบาท 

รวม 

ล้านบาท 

(ร้อยละ 

ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,089 - - 3 2,092 0.50 - 1.75 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 3,386 3,386 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2,887 - - 58 - - - 2,945 0.80 - 3.70 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 12,623 - 502 3,897 3,975 - 20,997 0.96 - 5.40 

 2,887 12,623 - 2,649 3,897 3,975 3,389 29,420  
          

หนีสิ้นทางการเงนิ          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

3,688 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,688 

 

1.63 - 1.70 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 2,248 2,248 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 33 - - - - - - 33 1.45 

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 1,464 1,548 - - 3,012 1.34 - 2.60 

หุน้กู ้ 1,949 5,646 8,585 - - - - 16,180 3.58 - 5.18 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 7 - - - - - 18 2.19 - 3.62 

 5,681 5,653 8,585 1,464 1,548 - 2,248 25,179  
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

(3) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนัยสําคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อทาํให้

เช่ือมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าท่ี มีประวัติสินเช่ืออยู่ในระดับท่ี เหมาะสม กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงน้ี 

โดยกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น

สาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี

และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(4) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

จาํนวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนผา่นวงเงินในการกูย้มืท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่ง

เพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัทได้

ตั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยดืหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวอ้ยา่งเพียงพอเน่ืองจากลกัษณะ

ของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มบริษทัสามารถเปล่ียนแปลงได ้

 

3.2 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเส่ียง 

 

กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อป้องการความเส่ียงในความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

และอตัราดอกเบ้ีย โดยใชส้ัญญาอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูก

แปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสญัญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรง

ตามอายขุองสัญญา ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะทาง

การเงิน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือท่ี

จะไดรั้บจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายไดด้อกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายขุองสญัญา  
 

รายละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวเิคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง

ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

• ขอ้มูลระดับท่ี 1 ได้แก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

อยา่งเดียวกนั 

• ข้อมูลระดับท่ี 2 ได้แก่ ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้ งท่ีสามารถสังเกต 

ไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี 

ไม่สามารถสงัเกตได)้ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558  

 

 งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลระดบัที่ 1 

พนับาท 

ข้อมูลระดบัที่ 2 

พนับาท 

ข้อมูลระดบัที่ 3 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย     

   ตราสารทุน 2,650,641 - - 2,650,641 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,772,861 - - 2,772,861 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง     

   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 614,774 - 614,774 

   สญัญาสิทธิ - 2,277 - 2,277 

   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 327,603 - 327,603 

     

หนีสิ้นทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

หุน้กู ้ - 27,346,473 - 27,346,473 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง     

   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 180,992 - 180,992 

 

42 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลระดบัที่ 1 

พนับาท 

ข้อมูลระดบัที่ 2 

พนับาท 

ข้อมูลระดบัที่ 3 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย     

   ตราสารทุน 30,776 - - 30,776 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,550,834 - - 2,550,834 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง     

   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 706,278 - 706,278 

   สญัญาสิทธิ - 54,843 - 54,843 

   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 281,465 - 281,465 

     

หนีสิ้นทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

หุน้กู ้ - 17,138,067 - 17,138,067 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง     

   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 368,291 - 368,291 

 

43 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลระดบัที่ 1 

พนับาท 

ข้อมูลระดบัที่ 2 

พนับาท 

ข้อมูลระดบัที่ 3 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย     

   ตราสารทุน 2,626,527 - - 2,626,527 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,772,861 - - 2,772,861 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง     

   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 675,241 - 675,241 

   สญัญาสิทธิ - 1,152 - 1,152 

   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 327,603 - 327,603 
     

หนีสิ้นทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

หุน้กู ้ - 27,346,473 - 27,346,473 

     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
     

สินทรัพย์ทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,550,834 - - 2,550,834 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง     

   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 698,381 - 698,381 

   สญัญาสิทธิ - 54,843 - 54,843 

   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 281,465 - 281,465 
     

หนีสิ้นทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

หุน้กู ้ - 17,138,067 - 17,138,067 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง     

   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 6,226 - 6,226 

 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

(ก) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 1 

 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปล่ียน จากตวัแทน 

นายหนา้ กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้ริการดา้นราคา หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดท่ีเกิดข้ึน

จริงอยา่งสมํ่าเสมอ ในราคาซ่ึงคู่สญัญาซ่ึงเป็นอิสระจากกนัพึงกาํหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซ้ือขาย

ท่ีใชส้ําหรับสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทางการเงินน้ีรวมอยู ่

ในระดบั 1 

 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 2 

 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตวัอยา่งเช่น ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีการซ้ือขาย

ในตลาดรองท่ีไม่ไดมี้การจดัตั้งอยา่งเป็นทางการ (Over-The-Counter) วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิค

การประเมินมูลค่าน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสงัเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้

นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้น

จะรวมอยูใ่นระดบั 2 

 

ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกวา่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 3 

 

เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดงัต่อไปน้ี 

• ราคาเสนอซ้ือขายของตลาด หรือราคาเสนอซ้ือขายของตวัแทนสาํหรับเคร่ืองมือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

• มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (Yield Curve) ท่ีสงัเกตได ้

• มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาํหนดโดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าท่ีไดก้ลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

• เทคนิคอ่ืน เช่น การวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีเหลือ 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี การจัดประเภทรายการใหม่ และการแก้ไขรายการในงวดก่อน 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการวดัมูลค่าท่ีดินจากวิธีราคาทุน/การตีราคาใหม่เป็นวิธีราคาทุนตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัไดมี้การปรับงบการเงินยอ้นหลงั

สาํหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงไดแ้สดงในส่วนถดัไป 

 

การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับลูกหน้ีอ่ืนและเจา้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินรวมท่ีเดิมแสดงไวท่ี้สินทรัพย์

หมุนเวยีนอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนไปเป็นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนตามลาํดบั กลุ่มบริษทัยงัมี

การจดัประเภทใหม่สําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ ตวัเลขเปรียบเทียบจึงมีการจดัประเภท

รายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในปีปัจจุบนั 

 

การแก้ไขรายการในงวดก่อน 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเน่ืองจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคา การรับรู้รายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ

กาํไรระหว่างบริษทัในสินคา้คงเหลือและส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ และการแกไ้ขรายการการวดัมูลค่า

อนุพนัธ์ทางการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ กลุ่มบริษทัคาํนวณรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและรับรู้สินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากกาํไรระหวา่งบริษทัในสินคา้คงเหลือ และส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกิน

หรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสญัญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสญัญา 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี การจัดประเภทรายการใหม่ และการแก้ไขรายการในงวดก่อน (ต่อ) 

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การจดัประเภทรายการใหม่ และการแกไ้ขรายการในงวดก่อน ตามท่ีกล่าวขา้งตน้

ท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัเป็นดงัน้ี 

 
 

 ตามที่แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 15,775,582 778,824 16,554,406 

ส่วนของลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีถึงกาํหนด 

    ชาํระภายในหน่ึงปี 1,421,699 190,795 1,612,494 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,624,922 (727,049) 897,873 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,620,403 (152,034) 1,468,369 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 469,889 152,034 621,923 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 23,072,327 (954,172) 22,118,155 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 286,422 145,791 432,213 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,262,008 1,469,474 13,731,482 

ส่วนของเจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีถึงกาํหนด 

    ชาํระภายในหน่ึงปี 694,015 94,066 788,081 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,154,923 (1,456,103) 698,820 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,674,989 (17,516) 4,657,473 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 24,239,293 70,041 24,309,334 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 877,180 (604,591) 272,589 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 257,622 (641,312) (383,690) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 3,801,524 (121,182) 3,680,342 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 2,838,033 (84,461) 2,753,572 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี การจัดประเภทรายการใหม่ และการแก้ไขรายการในงวดก่อน (ต่อ) 

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การจดัประเภทรายการใหม่ และการแกไ้ขรายการในงวดก่อน ตามท่ีกล่าวขา้งตน้

ท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัเป็นดงัน้ี (ต่อ) 

 

   การดาํเนินงาน  

   ที่ยกเลกิ  

 ตามที่แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง (หมายเหตุฯ ข้อ 12) ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

งบกาํไรขาดทุนรวม     

   และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     

   สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     

รายไดจ้ากการขาย 125,182,812 - (278,548) 124,904,264 

ตน้ทุนขาย (105,681,841) (46,955) 791,469 (104,937,327) 

รายไดอ่ื้น 709,125 - (7,344) 701,781 

กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 1,011,972 161,072 - 1,173,044 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (6,387,402) 31,590 507,674 (5,848,138) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - (57,530) - (57,530) 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,592,034) - 2,941 (1,589,093) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,332,021) (18,136) (305) (1,350,462) 

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 5,918,186 70,041 1,015,887 7,004,114 

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - (1,015,887) (1,015,887) 

กาํไรสาํหรับปี 5,918,186 70,041 - 5,988,227 

   - ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ ่ 5,302,468 70,041 - 5,372,509 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 6,596,818 70,041 - 6,666,859 

   - ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ ่ 5,924,854 70,041 - 5,994,895 

     

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและปรับลด (บาท) 1.11 0.02 - 1.13 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี การจัดประเภทรายการใหม่ และการแก้ไขรายการในงวดก่อน (ต่อ) 

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและการจดัประเภทรายการใหม่ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นดงัน้ี 

 

 ตามที่แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,385,609 116,116 3,501,725 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 300,000 (116,116) 183,884 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,256,305 (224,487) 4,031,818 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 20,756 20,756 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,141 (24,141) - 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 179,590 (179,590) - 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 179,590 (179,590) - 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ไดถู้กนาํมาแสดงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 1 เร่ืองการนาํเสนอ

งบการเงิน ยอ่หนา้ท่ี 40ก 

 

5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลพนิิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ 

ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี 

อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสําคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจเป็นเหตุ 

ใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

 

(ก) ประมาณการดอ้ยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั 

 

กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดัทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าว 

ในหมายเหตุฯ ขอ้ 2.10 และขอ้ 2.11 ตามลาํดบั มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณา

จากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้และมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเคร่ืองหมายการคา้พิจารณาจากมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงคาํนวณ

จากวธีิการแบบไม่รวมค่าสิทธิ (Relief-from-royalty method) การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ (หมายเหตุฯ ขอ้ 15 

และขอ้ 17) 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลพนิิจ (ต่อ) 

 

(ข) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายข้ึุนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ี

จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนั 

ของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุในการพิจารณาอตัราคิดลด 

ท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้ง

จ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์

เม่ือเกษียณอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืน ๆ สาํหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายพุิจารณาจากขอ้มูลปัจจุบนัของตลาด กลุ่มบริษทัได้

เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นหมายเหตุฯ ขอ้ 26 

 

6 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลด

ตน้ทุนของเงินทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

 

7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

คณะผูบ้ริหารกลุ่มไทยยเูน่ียน คือ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารกาํหนดส่วนงานดาํเนินงาน

จากขอ้มูลท่ีจะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้ริหารกลุ่มไทยยเูน่ียน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงาน 

 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

• ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป 

• ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ผลิตภณัฑอ์าหารสตัว ์ผลิตภณัฑเ์พิ่มมูลค่า และธุรกิจอ่ืน 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์ในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

โดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรขั้นตน้ในงบการเงิน 

 

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับ

บุคคลภายนอก งบการเงินรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ของขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ 

พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

ผลติภัณฑ์ 

อาหารทะเล 

แปรรูป 

ผลติภัณฑ์ 

อาหารทะเล 

แช่แข็ง แช่เยน็ 

และธุรกจิ 

ที่เกีย่วข้อง 

ผลติภัณฑ์

อาหารสัตว์ 

ผลติภัณฑ์เพิม่

มูลค่า และ

ธุรกจิอ่ืน 

รวมส่วนงานที่

รายงาน 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 61,041,805 55,832,912 17,500,395 134,375,112 - 134,375,112 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9,326,006 7,523,462 4,752,024 21,601,492 (21,601,492) - 

รายได้รวม 70,367,811 63,356,374 22,252,419 155,976,604 (21,601,492) 134,375,112 

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรขั้นต้นของส่วนงาน 10,425,570 5,026,152 4,464,313 19,916,035 10,859 19,926,894 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (13,121,632) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน      (54,960) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน (ไม่รวมรายไดอ่ื้น)      6,750,302 

ตน้ทุนทางการเงิน      (1,440,044) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 

   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194,305 

รายไดอ่ื้น      1,210,069 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      6,714,632 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (582,529) 

กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง      6,132,103 

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก      (271,953) 

กาํไรสําหรับปี      5,860,150 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ของขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ 

พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

ผลติภัณฑ์ 

อาหารทะเล 

แปรรูป 

ผลติภัณฑ์ 

อาหารทะเล 

แช่แข็ง แช่เยน็ 

และธุรกจิ 

ที่เกีย่วข้อง 

ผลติภัณฑ์

อาหารสัตว์ 

ผลติภัณฑ์เพิม่

มูลค่า และ

ธุรกจิอ่ืน 

รวมส่วนงานที่

รายงาน 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 59,141,931 50,306,850 15,455,483 124,904,264 - 124,904,264 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 7,652,189 6,494,062 4,688,161 18,834,412 (18,834,412) - 

รายได้รวม 66,794,120 56,800,912 20,143,644 143,738,676 (18,834,412) 124,904,264 

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรขั้นต้นของส่วนงาน 11,114,623 5,554,969 3,554,936 20,224,528 (257,591) 19,966,937 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (12,176,522) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ      (57,530) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน (ไม่รวมรายไดอ่ื้น)      7,732,885 

ตน้ทุนทางการเงิน      (1,589,093) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 

   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 335,951 

รายไดอ่ื้น      1,874,833 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      8,354,576 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (1,350,462) 

กาํไรสําหรับปีจากกาดาํเนินงานต่อเน่ือง      7,004,114 

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก      (1,015,887) 

กาํไรสําหรับปี      5,988,227 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

รายได้จากลูกค้าภายนอก   

   ประเทศไทย 11,088,194 10,038,548 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา 53,009,905 52,828,575 

   ประเทศญ่ีปุ่น 8,544,810 7,839,005 

   ประเทศในทวปียโุรป 43,722,243 36,532,300 

   ประเทศอ่ืน ๆ 18,009,960 17,665,836 

รวมรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 134,375,112 124,904,264 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า

ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 

 

8 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินสดในมือ 6,443 15,540 887 768 

เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 933,127 2,800,430 12,517 2,091,406 

เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 36,552 - - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 976,122 2,815,970 13,404 2,092,174 

 

เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูร่ะหว่างร้อยละ 0.20 ต่อปี และร้อยละ 0.80 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ระหว่าง 

ร้อยละ 0.05 ต่อปี และร้อยละ 1.75 ต่อปี)  
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 15,231,996 16,097,014 3,417,501 3,393,769 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (433,857) (448,392) (30,237) (28,946) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 14,798,139 15,648,622 3,387,264 3,364,823 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 35) 225,256 62 233,514 10,461 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการอ่ืน - 795 - 783 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,905 - 116,992 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 439,130 - - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 496,223 689,342 52,508 36,471 

บตัรภาษี 89,312 89,482 78,196 79,645 

รายไดค้า้งรับ 75,334 29,556 16,670 8,354 

เงินจ่ายล่วงหนา้  234,945 96,547 77,525 1,188 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 16,412,244 16,554,406 3,962,669 3,501,725 

 

ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 11,298,894 12,927,287 880,214 1,202,453 

ไม่เกิน 3 เดือน 2,978,323 2,357,439 488,172 249,388 

3 - 6 เดือน 336,541 132,257 64,208 3,792 

6 - 12 เดือน 61,011 130,289 2,794 - 

เกินกวา่ 12 เดือน 418,399 448,035 27,576 28,946 

 15,093,168 15,995,307 1,462,964 1,484,579 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (433,857) (448,392) (30,237) (28,946) 

 14,659,311 15,546,915 1,432,727 1,455,633 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 35)     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 43,152 70,037 1,610,120 1,463,732 

ไม่เกิน 3 เดือน 95,676 29,758 339,709 427,816 

3 - 6 เดือน - 1,738 4,708 17,642 

6 - 12 เดือน - 92 - - 

เกินกวา่ 12 เดือน - 82 - - 

 138,828 101,707 1,954,537 1,909,190 

     

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 14,798,139 15,648,622 3,387,264 3,364,823 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีลูกหน้ีการคา้ท่ีติดภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ (พ.ศ. 2558: จาํนวน 3,582.52 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีลูกหน้ีการคา้สกุลเงินต่างประเทศของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีไดน้าํไปขายลดแก่

สถาบนัการเงิน (พ.ศ. 2558: จาํนวน 74 ลา้นบาท) 

 

10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินคา้สาํเร็จรูป - สุทธิ 23,806,750 19,152,984 1,867,952 1,322,941 

งานระหวา่งทาํ - สุทธิ 320,393 433,398 - 9,402 

วตัถุดิบ - สุทธิ 9,633,381 9,202,903 1,979,711 1,493,744 

วสัดุประกอบและภาชนะบรรจุ - สุทธิ 1,534,831 1,388,156 146,802 145,727 

สินคา้ระหวา่งทาง 3,594,584 4,091,478 752,629 455,960 

อะไหล่และของใชส้ิ้นเปลือง - สุทธิ 736,252 911,297 22,701 17,976 

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 39,626,191 35,180,216 4,769,795 3,445,750 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งรายการค่าเผือ่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการจาํนวน 901.59 ล้านบาท และ 57.43 ล้านบาท ตามลาํดับ (พ.ศ. 2558: 1,273.28 ล้านบาท และ 121.62 ล้านบาท 

ตามลาํดบั) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีสินคา้คงเหลือท่ีไดน้าํไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 

ของบริษทัยอ่ย (พ.ศ. 2558: จาํนวน 7,606.40 ลา้นบาท)  

 

11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 277,519 200,488 67,611 95,486 

ส่วนลดรอตดัจาํหน่าย 

   จากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 124,995 43,202 40,180 37,021 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 522,852 387,619 31,135 45,450 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 251,308 266,564 34,513 5,927 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,176,674 897,873 173,439 183,884 

 

12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลกิ 

 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเจตนารมณ์ท่ีจะยกเลิกส่วนงานประมงในประเทศกาน่า โดยบริษทัยอ่ยท่ีประกอบข้ึน

เป็นส่วนงานน้ีไดถู้กรายงานไวใ้นงบการเงินเป็นการดาํเนินงานท่ียกเลิก กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้เซ็นสัญญาขายและสัญญาตกลงความเขา้ใจ

ท่ีจะขายเรือท่ีเก่ียวขอ้งในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะขายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดใ้นปี พ.ศ. 2560 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เรือ 

อุปกรณ์ สินคา้คงเหลือ สินทรัพยอ่ื์น และหน้ีสินอ่ืน 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลกิ (ต่อ) 

 

กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 

งบกระแสเงนิสดของการดาํเนินงานที่ยกเลกิ 

 

  งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   พนับาท พนับาท 
     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   (265,007) (252,956) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   211,667 (261,532) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   59,119 515,406 

กระแสเงินสดสุทธิ   5,779 918 

 

12.1 สินทรัพย์ของกลุ่มที่จําหน่ายที่จัดประเภทไว้เพ่ือขาย 

 

  งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   พนับาท พนับาท 
     

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์   931,910 - 

สินคา้คงเหลือ   59,216 - 

อ่ืน ๆ   41,335 - 

รวมสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขาย   1,032,461 - 

 

12.2 หนีสิ้นของกลุ่มที่จําหน่ายที่จัดประเภทไว้เพ่ือขาย 

 

  งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   73,658 - 

ประมาณการหน้ีสิน   14,745 - 

อ่ืน ๆ   716 - 

รวมหน้ีสินของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขาย   89,119 - 

 

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขายไดถู้กปรับมูลค่าลดลงให้เป็นมูลค่ายติุธรรมหัก

ค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 52.93 ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมวดัมูลค่าโดยการใชร้าคาท่ีคาดวา่จะขายไดข้องเรือและอะไหล่ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลกิ (ต่อ) 

 

12.3 ผลสะสมของรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่เกีย่วข้องกบักลุ่มที่จําหน่ายที่จัดประเภทไว้เพ่ือขาย 

 

  งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   พนับาท พนับาท 
     

การแปลงค่างบการเงิน   (103,613) (111,686) 

 

รายละเอียดของผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิกและการรับรู้การประเมินมูลค่าใหม่ของสินทรัพยห์รือกลุ่มของ

สินทรัพยท่ี์จาํหน่าย มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   พนับาท พนับาท 
     

รายได ้   210,142 278,548 

กาํไรขั้นตน้   (213,315) (512,921) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร   (6,687) - 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์   (52,934) (507,674) 

ขาดทุนจากการดาํเนินงาน   (272,936) (1,020,595) 

ตน้ทุนทางการเงิน   (672) (2,941) 

รายไดอ่ื้น   1,665 7,344 

ขาดทุนก่อนหกัภาษี   (271,943) (1,016,192) 

ค่าใชจ่ายภาษีเงินได ้   (10) 305 

ขาดทุนหลงัหกัภาษีเงินได ้   (271,953) (1,015,887) 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

 

จาํนวนของเงินลงทุนรับรู้ในงบแสดฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 27,851,936 18,562,950 

บริษทัร่วม 10,492,318 1,468,369 835,293 155,574 

การร่วมคา้ 626,463 621,923 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม      

   และการร่วมคา้ 11,118,781 2,090,292 28,687,229 18,718,524 

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนมีดงัน้ี 

 
ห 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัร่วม 287,396 342,025 - - 

การร่วมคา้ (93,091) (6,074) - - 

รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 194,305 335,951 - - 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

   ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนทืถือโดยกลุ่มบริษทั สัดส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม ราคาทุน เงินปันผลรับระหว่างปี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

             

บริษทั ไทยรวมสินพฒันา 

   อุตสาหกรรม จาํกดั 

ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า 

   กระป๋องและอาหารแมว 

ไทย 

 

300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 99.66 99.66 0.34 0.34 2,648,407 2,648,407 986,628 3,405,196 

บริษทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ผูผ้ลิตและส่งออกอาหาร 

   ทะเลกระป๋อง 

ไทย 

 

360 ลา้นบาท 360 ลา้นบาท 99.55 99.55 0.45 0.45 2,006,664 2,006,433 358,386 386,749 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกกุง้แช่แขง็ ไทย 300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 51.00 51.00 49.00 49.00 189,316 189,316 18,360 - 

บริษทั ธีร์ โฮลด้ิง จาํกดั  ผูจ้ดัจาํหน่าย ไทย 70 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 90.00 90.00 10.00 10.00 20,699 20,699 - - 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์ ไทย 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 51.00 51.00 49.00 49.00 255,000 255,000 107,100 53,805 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส์ จาํกดั  ผูผ้ลิตส่ิงพิมพท์ัว่ไป ไทย 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 98.00 98.00 2.00 2.00 96,019 96,019 - - 

Thai Union North America, Inc. (TUNA) ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 343.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

98.6 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

100.00 100.00 - - 11,741,316 3,115,350 - - 

Thai Union Investment  

   Holding Co., Ltd. (TUIH) 

ผูล้งทุน มอริเชียส 0.5 ลา้นยโูร 222 ลา้นยโูร 100.00 100.00 - - 20,046 8,900,256 1,308,989 - 

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร 

   และสัตวน์ํ้าแช่แขง็ 

ไทย 330 ลา้นบาท 330 ลา้นบาท 77.44 77.44 22.56 22.56 1,331,470 1,331,470 255,542 214,655 

Seafood International One FZCO ผูจ้ดัจาํหน่าย สหรัฐ 

อาหรับเอมิเรตส์ 

0.1 ลา้นสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์เดอร์แฮม 

- 60.00 60.00 40.00 40.00 575 - - - 

Thai Union China Co., Ltd. ผูจ้ดัจาํหน่าย จีน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 100.00 - - - 36,433 - - - 

บริษทั ไทยยเูน่ียนออนไลนช์็อป จาํกดั ธุรกิจพาณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ ไทย 1 ลา้นบาท - 100.00 - - - 1,000 - - - 

Thai Union European Seafood 1 SA ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 212 ลา้นยโูร - 100.00 - - - 9,504,991 - - - 

รวม         27,851,936 18,562,950 3,035,005 4,060,405 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 18,562,950 16,500,073 

เพิ่มข้ึน - สุทธิ 19,808,674 2,062,877 

จาํหน่ายเงินลงทุน (1,610,998) - 

การลดทุนในบริษทัยอ่ย (8,908,690) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 27,851,936 18,562,950 

 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 Seafood International One FZCO ไดมี้การเรียกชาํระค่าหุน้จาํนวน 100,000 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เดอร์แฮม หรือเทียบเท่าจาํนวน 0.96 ลา้นบาท บริษทัชาํระค่าหุน้แลว้จาํนวน 0.58 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 

0.38 ลา้นบาท 

 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั ไทยยเูน่ียนออนไลน์ช็อป จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีสดัส่วนการถือหุน้

ร้อยละ 100 โดยมีจาํนวนหุ้นทั้ งหมด 100,000 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไวท่ี้ 10 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทย่อยได้มีการเรียกชาํระค่าหุ้น 

เตม็จาํนวนจาํนวน 1 ลา้นบาท 

 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้พิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั สงขลา แคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวน 1,500 หุ้น  

ท่ีราคาจ่ายซ้ือเท่ากบั 154 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 0.23 ลา้นบาท 

 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดัตั้ง Thai Union China Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ บริษทัยอ่ยไดมี้การเรียกชาํระค่าหุน้แลว้จาํนวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

หรือเทียบเท่าจาํนวน 36.43 ลา้นบาท 

 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั Tri-Invest LLC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 บริษทัไดมี้

การจ่ายทุนท่ีเรียกชาํระเป็นจาํนวน 45.35 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 1,593.18 ลา้นบาท และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

บริษทัย่อยดงักล่าวได้มีการลดทุนจาํนวน 0.77 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 26.55 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 

บริษทัเพิ่มเงินลงทุนในบริษทั Thai Union North America, Inc. จาํนวน 1,900,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 43.66 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ

เทียบเท่าจาํนวน 1,518.48 ลา้นบาท ซ่ึงชาํระโดยการโอนหุน้ทั้งหมดในบริษทั Tri-Invest LLC เป็นการตอบแทน 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัจดัตั้งบริษทั Tri-Invest II LLC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100  

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดมี้การจ่ายทุนท่ีเรียกชาํระเป็นจาํนวน 1.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 46.30 ลา้นบาท 

ต่อมาบริษทัย่อยดังกล่าวได้มีการลดทุนจาํนวน 0.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 1.93 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2559 บริษทัเพิ่มเงินลงทุนในบริษทํ Thai Union North America, Inc. อีกจาํนวน 1.21 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าจาํนวน 

43.27 ลา้นบาท ซ่ึงชาํระโดยการโอนหุน้ทั้งหมดในบริษทั Tri-Invest II LLC เป็นการตอบแทน 

 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท Thai Union North America, Inc คิดเป็นเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ  

หรือเทียบเท่าจาํนวน 7,064.21 ลา้นบาท  

 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัซ้ือเงินลงทุนทั้งหมดของ Thai Union EU Seafood 1 S.A. ซ่ึงถือโดย Thai Union Investment 

Holding Co., Ltd. เป็นเงินจาํนวน 245.80 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่าจาํนวน 9,504.99 ลา้นบาท 

 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 Thai Union Investment Holding Co., Ltd. ได้มีการลดทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวน 221.50 ล้านยูโร  

หรือเทียบเท่าจาํนวน 8,880.21 ลา้นบาท 

 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือ

โดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุน้สามญั 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสําคญั 

 

ยอดรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 

 

 บริษัท ไทยยูเน่ียน 

ฟีดมิลล์ จํากดั 

พนับาท 

Rugen Fisch AG 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 
    

ยอดรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 859,202 1,890,917 2,750,119 

    

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 244,889 69,823 314,712 

    

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในระหวา่งปี 102,900 110,928 213,828 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสําคญั (ต่อ) 

 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 

 บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จํากดั Rugen Fisch AG รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 
       

ส่วนที่หมุนเวยีน       

สินทรัพย ์ 948,265 788,889 1,565,229 - 2,513,494 788,889 

หน้ีสิน (902,766) (887,461) (1,224,022) - (2,126,788) (887,461) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ 45,499 (98,572) 341,207 - 386,706 (98,572) 

       

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน       

สินทรัพย ์ 1,791,018 1,818,254 827,069 - 2,618,087 1,818,254 

หน้ีสิน (83,044) (103,132) (20,830) - (103,874) (103,132) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 1,707,974 1,715,122 806,239 - 2,514,213 1,715,122 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,753,473 1,616,550 1,147,446 - 2,900,919 1,616,550 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสําคญั (ต่อ) 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั (ต่อ) 
 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จํากดั Rugen Fisch AG รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 
       

รายได ้ 4,080,483 3,604,850 5,311,259 - 9,391,742 3,604,850 

กาํไรก่อนภาษี 516,566 257,367 204,689 - 721,255 257,367 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (16,792) (18,182) (62,193) - (78,985) (18,182) 

กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 499,774 239,185 142,496 - 642,270 239,185 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 5,932 (45,919) - (45,919) 5,932 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 499,774 245,117 96,577 - 596,351 245,117 
       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 244,889 117,201 69,823 - 314,712 117,201 
       

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 102,900 51,695 110,928 - 213,828 51,695 

64 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษํทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสําคญั (ต่อ) 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 

 บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จํากดั Rugen Fisch AG รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       

จ่ายดอกเบ้ีย 564,215 376,470 76,071 - 640,286 376,470 

จ่ายภาษีเงินได ้ (20,841) (18,465) (52,947) - (73,788) (18,465) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 543,374 358,005 23,124 - 566,498 358,005 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมลงทุน (301,246) (78,356) 239,880 - (61,366) (78,356) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (230,097) (280,727) (191,348) - (421,445) (280,727) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 12,031 (1,078) 71,656 - 83,687 (1,078) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 15,784 16,862 - - 15,784 16,862 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 14 - (2,344) - (2,330) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 27,829 15,784 69,312 - 97,141 15,784 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   

จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั     

Thai Union Investment North America LLC ผูผ้ลิตและจาํหน่ายปลาทูน่าและ สหรัฐอเมริกา 100.00 - 

   (ถือหุน้โดย TUNA ร้อยละ 100)    อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง    

Tri-Union Seafoods, LLC  ผูผ้ลิตและจาํหน่ายปลาทูน่าและ สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย TUNA ร้อยละ 100)    อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง    

Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหรัฐอเมริกา 100.00 82.00 

   (ถือหุน้โดย TUNA ร้อยละ 100)    อาหารทะเลแช่แขง็    

US Pet Nutrition, LLC (USPN)  ผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 

   (ถือหุน้ร้อยละ 99 โดย TUNA และ     อาหารสตัว ์    

   ร้อยละ 1 โดย Tri-Union Seafoods, LLC)     

Canadian Pet Nutrition, ULC 

   (ถือหุน้โดย USPN ร้อยละ 100) 

ผูจ้ดัจาํหน่ายอาหารสตัว ์

   (จดทะเบียนนเลิกกิจการในปี 

   พ.ศ. 2559) 

แคนาดา - 100.00 

บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99.54 90.09 

   (ถือหุน้โดย บริษทั สงขลาแคนน่ิง     สาํหรับบรรจุอาหาร    

   จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99)      

Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ผูผ้ลิตและจาํหน่ายปลาทูน่า เวยีดนาม 82.93 50.77 

   (ถือหุน้โดย บริษทั สงขลาแคนน่ิง    และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง    

    จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 83.30)     

Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH) ผูล้งทุน ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.     

    ร้อยละ 100)     

Thai Union Europe (เดิมช่ือ “MW Brands SAS”) สาํนกังานใหญ่ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union France Holding 2 SAS     

    ร้อยละ 100)     

MW Brands Seychelles Limited ผูส่้งออกปลาทูน่ากระป๋อง เซเชลส์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)     

Etablissements Paul Paulet SAS ผูผ้ลิต นาํเขา้ จดัจาํหน่ายและ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)    ส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง    
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   

จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

European Seafood Investment Portugal ผูผ้ลิตและส่งออกปลาซาร์ดีน โปรตุเกส 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union Europe ร้อยละ 74    และปลาแมคคาเรลกระป๋อง    

    และโดย Thai Union France Holding 2 SAS     

    ร้อยละ 26)     

Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋อง กานา 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Etablissements Paul Paulet SAS        

    ร้อยละ 100)     

Mareblu SRL ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายอาหาร อิตาลี 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union Europe ร้อยละ 74    ทะเลกระป๋อง    

    และโดย Thai Union France Holding 2 SAS     

    ร้อยละ 26)     

UK Seafood Investments Limited ผูล้งทุน สหราช 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)     อาณาจกัร   

Indian Ocean Tuna Limited ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า เซเชลส์ 60.00 60.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union Europe ร้อยละ 60)    กระป๋อง    

John West Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหราช 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย UK Seafood Investments  

   Limited ร้อยละ 100) 

   อาหารทะเลกระป๋อง อาณาจกัร   

Irish Seafood Investments Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย ไอร์แลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    

John West Holland BV ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Irish Seafood Investments     อาหารทะเลกระป๋อง    

    Limited ร้อยละ 100)     

TTV Limited ประกอบกิจการประมง กานา 50.00 50.00 

   (ถือหุน้โดย Etablissements Paul Paulet SAS     

    ร้อยละ 50)     

บริษทั เจา้พระยาหอ้งเยน็ จาํกดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ไทย 77.44 77.44 

   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)     

    ร้อยละ 100)     
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   

จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

บริษทั โอคินอสฟู้ด จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร ไทย 77.44 77.44 

   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)    และสตัวน์ํ้ าแช่แขง็     

    ร้อยละ 100)     

บริษทั โอคินอส จาํกดั 

   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ 

   (จดทะเบียนเลิกกิจการ 

   ในปี พ.ศ. 2559) 

ไทย - 77.44 

บริษทั ทกัษิณสมุทร จาํกดั หยดุดาํเนินกิจการ ไทย 77.44 77.44 

   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100)     

EUROPEENNE DE LA MER SAS ผูล้งทุน ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

  (ถือหุน้โดย Thai Union France Holding 2 SAS        

    ร้อยละ 100)     

MERALLIANCE ARMORIC SAS ผูผ้ลิตปลาแซลมอนรมควนั ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS     

    ร้อยละ 100)     

IMSAUM SCI ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS       

    ร้อยละ 100)     

MERALLIANCE SAS ผูจ้ดัจาํหน่าย ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS    ปลาแซลมอนรมควนั    

    ร้อยละ 100)     

MERALLIANCE LOGISTIC ประกอบกิจการขนส่ง ฝร่ังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS       

    ร้อยละ 100)     

MERALLIANCE POLAND ผูผ้ลิตปลาแซลมอนรมควนั โปแลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS        

    ร้อยละ 100)     

ARMOARIC NORWAY ผูล้งทุน นอร์เวย ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS     

    ร้อยละ 100)     
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

    

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   

จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

NACO TRADING ผูจ้ดัจาํหน่ายแซลมอน นอร์เวย ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย ARMORIC NORWAY ร้อยละ 100)     

ESCO ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย สก๊อตแลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS    ปลาแซลมอนรมควนั    

    ร้อยละ 100)     

ARMORIC USA  หยดุดาํเนินกิจการ สหรัฐอเมริกา - 100.00 

   (ถือหุน้โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS    (จดทะเบียนเลิกกิจการ     

    ร้อยละ 100)    ในปี พ.ศ. 2559)     

Thai Union Norway AS ผูล้งทุน นอร์เวย ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.        

    ร้อยละ 100)     

King Oscar AS ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร นอร์เวย ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union Norway AS ร้อยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    

King Oscar Inc. ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย King Oscar AS ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    

Norway Foods Europe b.v. ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย เบลเยีย่ม 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย King Oscar AS ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    

Norway Foods AS 

   (ถือหุน้โดย King Oscar AS ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ 

   (จดทะเบียนเลิกกิจการ 

   ในปี พ.ศ. 2559) 

นอร์เวย ์ - 100.00 

Thai Union Poland Sp. Z.o.o. ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร โปแลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.    ทะเลกระป๋อง    

    ร้อยละ 100)     

Tri-Union Frozen Products North America, LLC  ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 100.00 82.00 

   (TUFPNA) (ถือหุน้โดย TUFP ร้อยละ100)     

Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคนิค แคนาดา 100.00 82.00 

   (ถือหุน้โดย TUFPNA ร้อยละ 100)     
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   

จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

Thai Union Germany GmbH (TUGe) 

   (ถือหุน้โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.    

   ร้อยละ 100) 

ผูล้งทุน เยอรมนี 100.00 - 

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลิตการกลัน่นํ้ามนัปลาทูน่า เยอรมนี 100.00 - 

   (ถือหุน้โดย TUGe ร้อยละ 100)     

Rugen Fisch AG 

   (ถือหุน้โดย TUGe ร้อยละ 51) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 - 

Sassnitz Fisch GmbH 

   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 - 

Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG 

   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 - 

Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs 

   GmbH  (ถือหุน้โดย Hawesta-Feinkost Hans     

   Westphal GmbH ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 - 

Artur Heymann GmbH & Co.KG 

   (ถือหุน้โดย Hawesta-Feinkost Hans Westphal 

   GmbH ร้อยละ 100) 

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 - 

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky GmbH 

   (ถือหุน้โดย Artur Heymann GmbH & Co.KG  

   ร้อยละ 100) 

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 - 

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 

   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริการเช่าสินทรัพย ์ เยอรมนี 51.00 - 

Rugener Fischspezialitalen GmbH 

   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 - 

F&M Fish & Meat Vertiebs GmbH 

   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 - 

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 

   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 - 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   

จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und  

   Vertriebs KG (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG 

   ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 - 

Lysell GmbH & Co.KG 

   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 - 

Lysell Verwaltungs GmbH 

   (ถือหุน้โดย Lysell GmbH & Co.KG ร้อยละ 100)    

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 - 

Lysell Marken GmbH & Co.KG 

   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 - 

Rugen Fisch Verwaltungs GmbH 

   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 - 

Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)  

   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล ลิทูเนีย 51.00 - 

Thai Union Canada Inc. 

   (ถือหุน้โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.    

   ร้อยละ 80) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล แคนาดา 80.00 - 

C.H. Rich, Inc. 

   (ถือหุน้โดย Thai Union Canada Inc.ร้อยละ 100) 

ผูล้งทุน แคนาดา 80.00 - 

 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 Armoric USA, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Europeenne De la Mer SAS จดทะเบียนเลิกกิจการ 

 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 Thai Union Canada ไดอ้อกหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นรายหน่ึง ซ่ึงทาํให้สัดส่วนเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั

ลดลงจากร้อยละ 100 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นร้อยละ 80 ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2559 เน่ืองจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมดงักล่าวไดช้าํระเงินค่าหุน้จาํนวน 2.28 ลา้นยโูร คิดเป็นจาํนวนเงิน 89.05 ลา้นบาท 
 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัได้เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน 

ในบริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จาํกดั โดยทาํใหส้ัดส่วนเงินลงทุนสาํหรับกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 90.09 เป็นจาํนวนร้อยละ 99.54 

ท่ีราคาจ่ายซ้ือจาํนวน 142.60 ลา้นบาท 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 Tri-Invest LLC ได้ตกลงในการแลกเปล่ียนหุ้นจาํนวน 72,390,500 หุ้นในบริษทัใหญ่ (TU Shares)  

ซ่ึงมีการซ้ือจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดโ้อนหุ้นในบริษทัใหญ่ (TU 

Shares) ทั้งหมดให้แก่ Diversified Food Products LLC (“DFP”) ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน TUFP เพื่อแลกกบั

ส่วนไดเ้สียคงเหลือทั้งหมดร้อยละ 18 ใน TUFP ท่ีถือโดย DFP นอกจากน้ี DFP อาจตอ้งมีการปรับปรุงราคาจ่ายซ้ือใหแ้ก่ Tri-Invest 

LLC ดว้ยเงินสด ในกรณีท่ีมีการเกิดเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดการปรับปรุงราคาดงักล่าว ตามท่ีระบุในสัญญาแลกเปล่ียนหุ้นลงวนัท่ี  

27กนัยายน พ.ศ. 2559 ท่ีราคาตามสูตรการคาํนวณท่ีกาํหนดไวโ้ดยพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 Thai Union North America, Inc. (TUNA) ได้รับโอนส่วนได้เสียทั้งหมดร้อยละ 100 ใน Tri-Invest 

LLC ให้แก่บริษทั โดยแลกเปล่ียนกบัการออกหุ้นจาํนวน 1,900,000 ลา้นหุ้น ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 Tri-Invest LLC  

ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและไดโ้อนสินทรัพยค์งเหลือ ไดแ้ก่ ส่วนไดเ้สียร้อยละ 18 ใน TUFP ใหแ้ก่ TUNA 

 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 Canadian Pet Nutrition, ULC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ US Pet Nutrition, LLC จดทะเบียนเลิกกิจการ 

 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีการจดัตั้ ง C.H. Rich, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ Thai Union Canada มีสัดส่วนการถือหุ้น  

ร้อยละ 100 นอกจากน้ี Norway Foods AS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ King Oscar AS จดทะเบียนเลิกกิจการ 

 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั โอคินอส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนเลิกกิจการ 

 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั สงขลาแคนน่ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัได้เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน 

ใน Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd โดยทาํใหส้ดัส่วนเงินลงทุนสาํหรับกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 50.77 เป็นจาํนวนร้อยละ 82.93 

ท่ีราคาจ่ายซ้ือจาํนวน 308.46 ลา้นบาท 

 

การซ้ือธุรกิจ - Rugen Fisch 

 

เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดเ้สร็จส้ินการเขา้ซ้ือส่วนไดเ้สียร้อยละ 51 ของหุ้นใน Rugen Fisch AG ดว้ยจาํนวน

เงิน 44.84 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่ากบั 1,760 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัยงัมีสิทธิท่ีจะซ้ือและผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่ีถือส่วนท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

มีสิทธิท่ีจะขายสาํหรับส่วนไดเ้สียคงเหลือจาํนวนร้อยละ 49 ซ่ึงสามารถใชสิ้ทธิไดต้ั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี

ภาระท่ีจะตอ้งรับซ้ือส่วนไดเ้สียในส่วนท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีเหลือจาํนวนร้อยละ 49 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสินดงักล่าวไวเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน คู่กบัส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตร้ายการสิทธิในการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมซ่ึงแสดง

อยูใ่นสาํรองอ่ืนในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1,932 ลา้นบาท 

 

ผลจากการรวมธุรกิจทาํใหก้ลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเยอรมนีเพิ่มข้ึน ค่าความนิยมท่ีรับรู้ไม่สามารถนาํไป

หกัเพือ่ใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

การซ้ือธุรกิจ - Rugen Fisch (ต่อ) 

 

ค่าความนิยมจาํนวน 1,053 ลา้นบาทจากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการทาํงานร่วมกนั 

จากแรงงานท่ีมีทกัษะ และการประหยดัจากขนาด (Economies of scale) รวมถึงประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดรั้บรู้ เช่น แรงงาน เป็นตน้ 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนใน Rugen Fisch AG รวมถึงจาํนวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาซ่ึงรับรู้ ณ วนัรวมธุรกิจ  

 

ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วนัที่ซ้ือกจิการ 

 

 พนับาท 
  

เงินสด  1,760,436 

ส่ิงตอบแทนท้ังหมด  1,760,436 

 

ประมาณการมูลค่าของรายการที่รับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีได้รับมา 

 

 พนับาท 

  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 272,505 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 369,991 

สินคา้คงเหลือ 1,096,855 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 27,725 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 891,099 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,022,429 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (314,078) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (882,828) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (68,184) 

เงินกูย้มืระยะยาว (163,044) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (612,748) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่สามารถระบุได้ 2,639,722 

มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,932,022) 

ค่าความนิยม 1,052,736 

รวม 1,760,436 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

การซ้ือธุรกิจ - Rugen Fisch (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ ส่วนเกินของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนกบัสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บมาบนัทึก

เป็นค่าความนิยม กลุ่มบริษทัไดรั้บผลการประเมินมูลค่ายติุธรรมและการจดัสรรราคาซ้ือเสร็จส้ินในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงถูกประมาณโดยใช้วิธีคิดลด โดยมูลค่ายุติธรรมมา 

จากสมมติฐานเก่ียวกับวนัท่ีสามารถใช้สิทธิ รวมถึงใช้อตัราคิดลดท่ีอตัราร้อยละ 4.52 ต่อปี โดยมูลค่ายุติธรรมเบ้ืองตน้ ณ วนัท่ีมี 

การรวมธุรกิจมีจาํนวน 1,932 ลา้นบาท 

 

รายไดท่ี้รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ของ Rugen Fisch AG มีจาํนวน 5,311 ลา้นบาท 

และมีกาํไรจาํนวน 143 ลา้นบาทสาํหรับรอบระยะเวลาเดียวกนั รายไดแ้ละกาํไรไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกไปแลว้ 

 

การซ้ือธุรกิจ - Chez Nous 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัได้เข้าทาํสัญญาซ้ือสินทรัพยแ์ละเสร็จส้ินการเขา้ซ้ือกลุ่มสินทรัพยด์ังกล่าวของ  

Les Pecheries de Chez Nous ซ่ึงเป็นผูแ้ปรรูปล็อบสเตอร์ในประเทศแคนาดา เป็นจาํนวนเงิน 16.36 ล้านเหรียญแคนาดา หรือ

เทียบเท่ากับ 444 ลา้นบาท โดย Thai Union Canada Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ Thai Union EU Seafood 1 S.A. ได้ถูกจดัตั้ งข้ึน 

เพื่อเขา้ทาํรายการดงักล่าว โดยกลุ่มสินทรัพยน้ี์เขา้นิยามการประกอบกนัเป็นธุรกิจ ผลจากการรวมธุรกิจทาํใหก้ลุ่มบริษทัคาดวา่จะช่วย

ส่งเสริมความเช่ียวชาญและสร้างความโปร่งใสให้กบัลูกคา้ของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างความแขง็แกร่งของบริษทัในอุตสาหกรรม 

ลอ็บสเตอร์แอตแลนติกเหนือ 

 

ค่าความนิยมจาํนวน 206 ลา้นบาทจากการซ้ือธุรกิจ เกิดข้ึนเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการทาํงานร่วมกนัจากการ

แปรรูปลอ็บสเตอร์ และการประหยดัจากขนาด (Economies of scale) ค่าความนิยมท่ีรับรู้คาดวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย และจาํนวนของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมาซ่ึงรับรู้ ณ วนัรวมธุรกิจ มีดงัน้ี 

 

ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วนัที่ซ้ือกจิการ 

 

 พนับาท 
  

เงินสด  444,376 

ส่ิงตอบแทนท้ังหมด  444,376 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

การซ้ือธุรกิจ - Chez Nous (ต่อ) 

 

ประมาณการมูลค่าของรายการที่รับรู้ ณ วนัที่ซ้ือสําหรับสินทรัพย์ที่ได้มา 

 พนับาท 
  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,268 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 196,727 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 40,735 

รวมสินทรัพย์สุทธิที่สามารถระบุได้ 238,730 

ค่าความนิยม 205,646 

รวม 444,376 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ ส่วนเกินของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนกบัสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บมา

บนัทึกเป็นค่าความนิยม กลุ่มบริษทัไดรั้บผลการประเมินมูลค่ายติุธรรมและการจดัสรรราคาซ้ือเสร็จส้ินในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

รายไดท่ี้รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมไดร้วมรายไดเ้ป็นของ Chez Nous ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นจาํนวน 

1,138.97 ลา้นบาท  

 

หากมีการซ้ือกลุ่มสินทรัพยข์อง Chez Nous ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รายได้เสมือนท่ี

รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมมีจาํนวน 67.88 ลา้นเหรียญแคนาดา หรือเทียบเท่ากบั 1,818.97 ลา้นบาท 

 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,468,369 1,293,308 155,574 155,574 

เพิ่มข้ึน 8,787,895 - 679,719 - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 287,396 342,025 - - 

ภาษีเงินปันผลรับ (8,393) - - - 

เงินปันผลรับ (124,163) (91,991) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 81,214 (74,973) - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 10,492,318 1,468,369 835,293 155,574 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 

       มูลค่าตามบัญชี 

   สัดส่วนเงนิลงทุน ราคาทุน ตามวธีิส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ         

บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 378,690 342,440 

บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จาํกดั ธุรกิจพาณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ภายใตเ้วบ็ไซต ์ ไทย 20.00 20.00 1,010 1,010 22,152 20,133 

Avanti Feeds Limited ผูผ้ลิตและส่งออกอาหารสัตว ์ อินเดีย 25.12 25.12 117,064 117,064 665,804 526,845 

   (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นเดีย)    และผลิตภณัฑจ์ากกุง้        

Seafood International Two FZCO ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 40.00 40.00 384 - (25,714) - 

Avanti Frozen Foods Private Limited (1) 

    (ถือหุน้โดย Avanti Feeds Limited ร้อยละ 60) 

ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑจ์ากกุง้ อินเดีย 55.07 - 679,335 

 

- 

 

719,147 

 

- 

 

     835,293 155,574 1,760,079 889,418 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         

บริษทั ทีเอน็ ฟายน์ เคมีคอลส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออก ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 70,910 61,856 

    (ถือหุน้โดยบริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั ร้อยละ 49)     ผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากอาหารทะเล        

LDH (La Doria) Limited (ถือหุน้โดย John West Foods Limited ร้อยละ 20) ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหราชอาณาจกัร 20.00 20.00 95,940 95,940 466,694 517,095 

Red Lobster Master Holdings. L.P.  และ 

   GGCOF RL Blocker, LLC 

ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 25.00 - 8,108,176 

 

- 

 

8,194,635 

 

- 

 

   (ถือหุน้โดยบริษทั Thai Union Investments North America LLC ร้อยละ 25)     8,248,186 140,010 8,732,239 578,951 

     9,083,479 295,584 10,492,318 1,468,369 
 

 

(1) บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัมีสิทธิออกเสียงในบริษทัร่วมไม่เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 Seafood International Two FZCO ไดมี้การเรียกชาํระค่าหุ้นจาํนวน 40,000 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เดอร์แฮมหรือเทียบเท่าจาํนวน 0.38 ลา้นบาท 

 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญาเพื่อซ้ือหุน้จาํนวนร้อยละ 40 ของ Avanti Frozen Foods Private Limited (AFFPL) 

จาก Avanti Feeds Limited ซ่ึงมีการดาํเนินงานในประเทศอินเดียเป็นจาํนวนเงิน 1,254.10 ลา้นรูปี วตัถุประสงค์ของการลงทุน 

เพื่อกระจายแหล่งจดัหาวตัถุดิบกุง้และเพิ่มกาํลงัการผลิตของกลุ่มบริษทัเพื่อตอบสนองความตอ้งการสินคา้กุง้ท่ีเพิ่มมากข้ึน การซ้ือ

กิจการจะเสร็จสมบูรณ์เม่ือบรรลุขอ้ตกลงตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายหุน้ โดยการซ้ือกิจการน้ีเสร็จส้ินในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดป้ระกาศการเขา้ลงทุนดงัต่อไปน้ี 

 

(ก) หน่วยลงทุนสามญัจาํนวน 2,500,000 หน่วย โดยเป็นหน่วยลงทุนสามญัจาํนวน 1,687,245 หน่วยใน Red Lobster Master Holdings, 

L.P. (Red Lobster) และหุ้นกลุ่ม H ท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GGCOF RL Blocker, LLC (RL LLC) โดยการซ้ือหุ้นกลุ่ม H 

ดงักล่าวเทียบไดก้บัการเขา้ลงทุนในหน่วยลงทุนสามญัของ Red Lobster เพิ่มเติมอีกจาํนวน 812,755 หน่วย โดยมีผลทาํให ้

การเขา้ลงทุนทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนท่ีปรับลดแลว้เทียบเท่ากบัร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของ  

Red Lobster ท่ีราคาทั้งหมดจาํนวน 230 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 

 

(ข) หน่วยลงทุนบุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพได้จาํนวน 2,400,000 หน่วย โดยเป็นหน่วยลงทุนบุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพได้จาํนวน 

1,619,755 หน่วย ใน Red Lobster และหุน้กลุ่ม G ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ RL LLC โดยการซ้ือหุน้กลุ่ม G ดงักล่าวเทียบ

ไดก้บัการเขา้ลงทุนในหน่วยลงทุนบุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพไดข้อง Red Lobster เพิ่มเติมอีกจาํนวน 780,245 หน่วย โดยมีผลทาํ

ให้การเขา้ลงทุนทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนท่ีปรับลดแลว้เทียบเท่ากบัร้อยละ 24 ของหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 

Red Lobster ท่ีราคาทั้งหมดจาํนวน 345 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเม่ือครบกาํหนด 10 ปีนับจากวนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ (ก) ไถ่ถอนหน่วยลงทุนบุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพได ้หรือ (ข) หากไม่มีการไถ่ถอน

หน่วยลงทุนบุริมสิทธิท่ีแปลงสภาพดงักล่าว ใหก้ารแปลงสภาพดงักล่าวเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั ณ วนัส้ินสุดระยะเวลาไถ่ถอน 

 

ทั้งน้ี ราคาจ่ายซ้ือทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงตราสารท่ีระบุในขอ้ (ก) และ (ข) ขา้งตน้ มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 575 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดรั้บสิทธิบางประการในการลงทุนเพิ่มเติมใน Reb Lobster และ RL LLC ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  

ท่ีราคาตามสูตรการคาํนวณท่ีกาํหนดไวโ้ดยพิจารณาถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต โดยสิทธิดังกล่าวไม่มีลกัษณะบังคบัให ้

กลุ่มบริษทัตอ้งใชสิ้ทธิลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยการเขา้ลงทุนในตราสารดงักล่าวไดส้าํเร็จเรียบร้อยแลว้ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2559 

77 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมบางบริษทับนัทึกโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงขอ้มูลทางการเงิน

ดงักล่าวยงัไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอก เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาทาํให้ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าว 

ไม่สามารถจดัเตรียมงบการเงินใหมี้การสอบทานได ้ 

 

รายการขา้งล่างน้ีแสดงรายช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัตามความเห็นของกรรมการ 

บริษทั 

 

ลกัษณะของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม ในปีพ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 

 

 จัดตั้งขึน้ใน สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ) ลกัษณะ  

ช่ือบริษัท ประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558  ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า 
      

Avanti Feeds Limited อินเดีย 25.12 25.12 หมายเหตุ 1   วธีิส่วนไดเ้สีย 

Red Lobster  สหรัฐอเมริกา 25.00 - หมายเหตุ 2   วธีิส่วนไดเ้สีย 

 

หมายเหตุ 1: Avanti Feeds Limited เป็นผูผ้ลิตและส่งออกอาหารกุง้ ผลิตภณัฑ์แปรรูปกุง้ ไปทัว่โลก ทั้งน้ี Avanti Feeds Limited 

เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในส่วนของการผลิตอาหารกุง้และแปรรูปผลิตภณัฑก์ุง้  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน Avanti Feeds Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอินเดียมีจาํนวน 2,772.86  ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: จาํนวน 2,550.83 ลา้นบาท) และมูลค่าตามบญัชี

ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั มีจาํนวน 665.80 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: จาํนวน 526.85 ลา้นบาท) 

 

หมายเหตุ 2 : Red Lobster ซ่ึงเป็นร้านอาหารทะเลท่ีมีสาขาอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการดาํเนินงานอยูใ่นหลายประเทศ 

เช่น แคนาดา มาเลเซีย และญ่ีปุ่น ทั้งน้ี Red Lobster เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษทัในธุรกิจบริการดา้นอาหาร 

 

ไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทัซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 Avanti Feeds Limited  Red Lobster  รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์       

สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,381,855 2,314,351 15,707,319 - 19,089,174 2,314,351 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,446,866 1,135,206 12,933,700 - 14,380,566 1,135,206 

รวมสินทรัพย์ 4,828,721 3,449,557 28,641,019 - 33,469,740 3,449,557 
       

หนีสิ้น       

หน้ีสินหมุนเวยีน (1,259,048) (1,269,297) (9,939,480) - (11,198,528) (1,269,297) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (172,266) (82,947) (16,863,863) - (17,036,129) (82,947) 

รวมหนีสิ้น (1,431,314) (1,352,244) (26,803,343) - (28,234,657) (1,352,244) 
       

สินทรัพย์สุทธิ 3,397,407 2,097,313 1,837,676 - 5,235,083 2,097,313 

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัร่วม (500,472) - - - (500,472) - 

 ตดัรายการระหวา่งกนั (246,442) - - - (246,442) - 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,650,493 2,097,313 1,837,676 - 4,488,169 2,097,313 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทัซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 Avanti Feeds Limited  Red Lobster  Total 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

รายได ้ 13,092,095 10,299,455 18,926,043 - 32,018,138 10,299,455 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 1,275,834 1,199,767 (475,078) - 800,756 1,199,767 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (438,345) (406,953) 1,482 - (436,863) (406,953) 

กาํไร(ขาดทุน)หลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 837,489 792,814 (473,596) - 363,893 792,814 

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 837,489 792,814 (473,596) - 363,893 792,814 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 41,244 31,522 - - 41,244 31,522 

 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัร่วม 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 
 

 Avanti Feeds Limited  Red Lobster  Total 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559(1) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,097,313 1,368,551 - - 2,097,313 1,368,551 

ซ้ือระหวา่งปี - - 2,265,641(2) - 2,265,641 - 

กาํไร(ขาดทุน)ในระหวา่งปี 837,489 792,814 (473,595) - 363,894 792,814 

เงินปันผล (197,601) (125,486) - - (197,601) (125,486) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (86,708) 61,434 751,482 - 664,774 61,434 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,650,493 2,097,313 2,543,528 - 5,194,021 2,097,313 

สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.12% 25.12% 25.00% -   
       

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 665,804 526,845 635,882 - 1,301,686 526,845 

ค่าความนิยม - - 7,558,753 - 7,558,753 - 

มูลค่าตามบญัชี 665,804 526,845 8,194,635 - 8,860,439 526,845 

 

(1) ขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้เป็นขอ้มูลสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (วนัท่ีลงทุนในบริษทัร่วม) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
(2) มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ Rad Lobster ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

บริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสาคญั 

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญัอีก

จาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 
   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซ่ึงแต่ละรายท่ีไม่มีสาระสาํคญั 1,631,879 941,524 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม;   

   กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 195,417 142,870 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 195,417 142,870 

 

13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า  

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 621,923 627,997 

เพิ่มข้ึน 137,700 - 

ส่วนแบ่งขาดทุน (93,091) (6,074) 

จาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ (59,335) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19,266 - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 626,463 621,923 

 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทั ทีเอ็มเอซี จาํกดั ไดมี้การเพิ่มจาํนวนทุนจดทะเบียน และเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเต็มจาํนวน

จาํนวน 137.70 ลา้นบาท 

 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทได้จ ําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท Century (Shanghai) Trading Co., Ltd และ Cindena 

Resources Limited มูลค่าจาํนวน 0.62 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าจาํนวน 59.33 ลา้นบาท 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

   งบการเงนิรวม 

       มูลค่าตามบญัชี 

   สัดส่วนเงนิลงทุน ราคาทุน ตามวธีิส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 
         

บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั (การร่วมคา้ของบริษทั ไทยยเูน่ียน 

   ฟีดมิลล ์จาํกดั และบริษทัอ่ืนในสดัส่วน 51:49) 

จาํหน่ายอาหารกุง้และวสัดุในการ

เพาะพนัธุ์กุง้และลงทุนในบริษทัท่ี

ประกอบธุรกิจเพาะพนัธุ์และจาํหน่ายกุง้ 

ไทย 26.01 26.01 576,300 438,600 499,982 428,771 

Moresby International Holdings Inc. (การร่วมคา้ของบริษทั ผูล้งทุนในธุรกิจการจบัปลา หมู่เกาะ 33.22 33.22 136,535 136,535 126,481 152,034 

   ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั และบริษทัอ่ืนใน 

   สดัส่วน 33:67) 

 บริติชเวอร์จ้ิน       

Cindena Resources Limited (การร่วมคา้ของบริษทัไทยรวมสิน 

   พฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั และบริษทัอ่ืนในสดัส่วน 50:50) 

เจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ "Century" ซ่ึง

เป็นเคร่ืองหมายการคา้สาํหรับปลาทูน่า

กระป๋องท่ีจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ 

หมู่เกาะ 

บริติชเวอร์จ้ิน 

- 49.83 - 8,075 - 8,075 

Century (Shanghai) Trading Co., Ltd. (การร่วมคา้ของบริษทัไทย 

   รวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จาํกดั และบริษทัอ่ืนในสดัส่วน 50 :50) 

ผูน้าํเขา้และส่งออกอาหาร จีน - 49.83 - 

 

75,900 

 

- 

 

33,043 

 

รวม     712,835 659,110 626,463 621,923 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

รายการขา้งล่างน้ี แสดงช่ือการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทัตามความเห็นของกรรมการ

บริษทั  

 

ลกัษณะของเงนิลงทุนในการร่วมค้าในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 

 

 ประเทศที่ สัดส่วนของส่วนได้เสีย ลกัษณะ  

ช่ือ จดทะเบยีนจัดตั้ง พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า 
      

บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั ไทย 51.00 51.00 หมายเหตุ 1 วธีิส่วนไดสี้ย 

 

หมายเหตุ 1: บริษทั ทีเอ็มเอซี จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายอาหารกุ้งและวสัดุในการเพาะพนัธ์ุกุ้งและลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ

เพาะพนัธ์ุและจาํหน่ายกุง้ ทั้งน้ี บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั เป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในการจดัหากุง้และเขา้ถึงธุรกิจ

การเพาะพนัธ์ุกุง้ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้   
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า 

 

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 

 บริษัท ทีเอม็เอซี จํากดั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,527 46,947 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 31,104 27,902 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 56,631 74,849 

   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 650,463 666,624 

   

รวมสินทรัพย์ 707,094 741,473 

   

หนีสิ้นหมุนเวยีน   

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) (23,532) (193,086) 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน (23,532) (193,086) 

   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน   

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (5,198) (4,185) 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน (5,198) (4,185) 

   

รวมหนีสิ้น (28,730) (197,271) 

   

สินทรัพย์สุทธิ 678,364 544,202 

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในการร่วมคา้ (13,061) (18,529) 

สินทรัพย์สุทธิ 665,303 525,673 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 บริษัท ทีเอม็เอซี จํากดั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

รายได ้ 195,516 164,110 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (41,897) (36,810) 

รายไดด้อกเบ้ียรับ 1,348 310 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย (613) (2,504) 

   

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (127,706) (148,834) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,664) (22,627) 

ขาดทุนหลงัภาษีเงินได ้ (130,370) (171,461) 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - - 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (130,370) (171,461) 

 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ดงักล่าว) 

และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 

 

13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 

 

 บริษัท ทเีอม็เอซี จํากดั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 525,673 697,134 

เพิ่มทุนจดทะเบียน 270,000 - 

ขาดทุนสาํหรับปี (130,370) (171,461) 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 665,303 525,673 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (ร้อยละ 51.00) 339,304 268,093 

ค่าความนิยม 160,678 160,678 

มูลค่าตามบญัชี 499,982 428,771 

 

การร่วมค้าท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาคญั 

 

นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญัอีก

จาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 
   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้แต่ละรายซ่ึงไม่มีสาระสาํคญั 126,481 193,152 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้   

   กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (26,602) 79,920 

   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (26,602) 79,920 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

14 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 

 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง 

และอุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง 

ตดิตั้งและก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558        

ราคาทุน (ปรับปรุงใหม่) 2,505,743 11,430,873 22,343,641 977,441 795,239 3,213,023 41,265,960 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (91,288) (4,345,637) (13,521,473) (636,235) (469,270) (720) (19,064,623) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (4,535) (36,261) (16,028) - - - (56,824) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,409,920 7,048,975 8,806,140 341,206 325,969 3,212,303 22,144,513 
        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,409,920 7,048,975 8,806,140 341,206 325,969 3,212,303 22,144,513 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย - 19,259 5,515 6,685 - - 31,459 

ซ้ือเพิ่มข้ึน 24,887 11,784 237,551 81,954 16,212 2,607,278 2,979,666 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (2,859) (9,560) (2,385) (7,125) (10,065) (31,994) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (4,271) (34,738) (2,899) (11,854) (51,367) (105,129) 

การจดัประเภทใหม่ (143,179) 58,212 4,381 (53,276) 1,045 27,945 (104,872) 

โอนเขา้ (ออก) 9,293 366,612 1,803,122 70,210 103,786 (2,353,023) - 

ค่าเส่ือมราคา (5,252) (518,780) (1,793,305) (130,514) (80,273) - (2,528,124) 

การดอ้ยค่า - (17,782) (515,318) - - - (533,100) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (1,568) 54,826 178,649 3,223 1,453 29,153 265,736 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 2,294,101 7,015,976 8,682,437 314,204 349,213 3,462,224 22,118,155 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาทุน (ปรับปรุงใหม่) 2,330,415 11,752,835 25,106,650 1,059,511 868,723 3,462,224 44,580,358 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (31,779) (4,682,172) (15,873,325) (745,307) (519,510) - (21,852,093) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (4,535) (54,687) (550,888) - - - (610,110) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,294,101 7,015,976 8,682,437 314,204 349,213 3,462,224 22,118,155 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

14 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง 

และอุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง 

ตดิตั้งและก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559        

ราคาทุน 2,330,415 11,752,835 25,106,650 1,059,511 868,723 3,462,224 44,580,358 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (31,779) (4,682,172) (15,873,325) (745,307) (519,510) - (21,852,093) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (4,535) (54,687) (550,888) - - - (610,110) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,294,101 7,015,976 8,682,437 314,204 349,213 3,462,224 22,118,155 
        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,294,101 7,015,976 8,682,437 314,204 349,213 3,462,224 22,118,155 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย 89,404 604,030 354,942 22,252 10,074 7,124 1,087,826 

ซ้ือเพิ่มข้ึน 19,431 103,371 332,724 110,038 25,473 3,454,420 4,045,457 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (837) (153,795) (240) (2,792) (26,134) (183,798) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (12,852) (4,060) (430) 2 (3,572) (20,912) 

การจดัประเภทใหม่ (2,075) 155,737 (457,018) 10,356 4,170 (575,166) (863,996) 

โอนเขา้ (ออก) 4,871 502,390 1,204,311 78,192 47,106 (1,836,870) - 

ค่าเส่ือมราคา (5,897) (587,321) (1,884,832) (149,431) (103,994) - (2,731,475) 

การดอ้ยค่า - (84) (663) - - - (747) 

การกลบัรายการการดอ้ยค่า 4,276 - 102,945 - - - 107,221 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (7,999) (137,706) (103,339) (5,713) (2,839) (19,569) (277,165) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 2,396,112 7,642,704 8,073,652 379,228 326,413 4,462,457 23,280,566 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        

ราคาทุน 2,435,551 13,609,428 24,230,992 1,235,780 898,570 4,462,457 46,872,778 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (39,180) (5,966,724) (16,140,108) (856,552) (572,157) - (23,574,721) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (259) - (17,232) - - - (17,491) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,396,112 7,642,704 8,073,652 379,228 326,413 4,462,457 23,280,566 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

14 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง 

และอุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง 

ตดิตั้งและก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558        

ราคาทุน (ปรับปรุงใหม่) 791,245 2,637,621 3,090,439 116,945 152,900 279,979 7,069,129 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (807,086) (2,017,483) (84,582) (86,493) - (2,995,644) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (36,261) - - - - (36,261) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 791,245 1,794,274 1,072,956 32,363 66,407 279,979 4,037,224 

        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 791,245 1,794,274 1,072,956 32,363 66,407 279,979 4,037,224 

ซ้ือเพิ่มข้ึน - 3,284 51,543 10,195 3,736 306,442 375,200 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (2,267) (6) (37) - (2,310) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (17) (11,737) - (11,754) 

โอนเขา้ (ออก) - 36,771 149,656 10,979 20,983 (218,389) - 

ค่าเส่ือมราคา - (106,038) (232,352) (19,123) (9,029) - (366,542) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 791,245 1,728,291 1,039,536 34,391 70,323 368,032 4,031,818 

        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาทุน (ปรับปรุงใหม่) 791,245 2,677,676 3,251,304 137,558 160,128 368,032 7,385,943 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (913,124) (2,211,768) (103,167) (89,805) - (3,317,864) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (36,261) - - - - (36,261) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 791,245 1,728,291 1,039,536 34,391 70,323 368,032 4,031,818 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

14 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง 

และอุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง 

ตดิตั้งและก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559        

ราคาทุน 791,245 2,677,676 3,251,304 137,558 160,128 368,032 7,385,943 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (913,124) (2,211,768) (103,167) (89,805) - (3,317,864) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (36,261) - - - - (36,261) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 791,245 1,728,291 1,039,536 34,391 70,323 368,032 4,031,818 

        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 791,245 1,728,291 1,039,536 34,391 70,323 368,032 4,031,818 

ซ้ือเพิ่มข้ึน - 690 41,939 36,167 3,023 527,494 609,313 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - 1,693 (4,495) - (556) - (3,358) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (4) (13) - - (17) 

การจดัประเภทใหม่ - 809 - 2,485 - - 3,294 

โอนเขา้ (ออก) - 113,483 114,765 45,676 10,993 (284,917) - 

ค่าเส่ือมราคา - (111,841) (240,194) (21,330) (13,274) - (386,639) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 791,245 1,733,125 951,547 97,376 70,509 610,609 4,254,411 

        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        

ราคาทุน 791,245 2,757,281 3,347,875 200,676 160,627 610,609 7,868,313 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,024,156) (2,396,328) (103,300) (90,118) - (3,613,902) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 791,245 1,733,125 951,547 97,376 70,509 610,609 4,254,411 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

14 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

ค่าเส่ือมราคาจาํนวนเงิน 2,731 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 2,528 ลา้นบาท) จะถูกบนัทึกอยูใ่นตน้ทุนขายจาํนวน 2,529 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2558: จาํนวน 2,338 ลา้นบาท) ในค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน  8 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: จาํนวน 10 ลา้นบาท) และบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวนเงิน 194 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: จาํนวนเงิน 180 ลา้นบาท) 

 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโรงงานและ

เคร่ืองจกัร มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 734,120 431,015 70,894 78,996 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (294,960) (313,488) (19,478) (33,074) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 439,160 117,527 51,416 45,922 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจาํนวนรวม 381.87  ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 

จาํนวน 1,119.30 ลา้นบาท) ไดน้าํไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 

ตน้ทุนการกูย้มืจาํนวน 44.94 ลา้นบาท เกิดจากเงินกูย้มืท่ียมืมาเฉพาะเพื่อสร้างโรงงานใหม่ และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์

รวมและอยูใ่นรายการซ้ือสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 1.92 ในการคาํนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพย ์อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกู้ยืมท่ีเกิดจริงจากเงินกู้ยืมท่ีนํามาใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้าง

โครงการ 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 

 

ลขิสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า 

ความสัมพนัธ์กบั

ลูกค้า 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

ความสัมพนัธ์ 

กบัผู้จัดจําหน่าย อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558        

ราคาทุน 275,200 13,622,039 139,477 896,590 226,010 405,717 15,565,033 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (60,212) (296,503) (139,477) (580,666) (47,238) (31,060) (1,155,156) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (212,683) - - - - (212,683) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 214,988 13,112,853 - 315,924 178,772 374,657 14,197,194 

        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 214,988 13,112,853 - 315,924 178,772 374,657 14,197,194 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย - 82,972 73,029 345 - - 156,346 

ซ้ือเพิ่มข้ึน 207 403 - 252,501 - 2,760 255,871 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (558) - - (558) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (501) - - (501) 

การจดัประเภทใหม่ 11,792 - 350,934 87,801 - (345,665) 104,862 

โอนเขา้ (ออก) - - - - - - - 

ค่าตดัจาํหน่าย (8,838) (8,673) (47,435) (120,425) (10,723) (1,949) (198,043) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 9,723 (133,817) 14,720 9,244 (2,935) (17,147) (120,212) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 227,872 13,053,738 391,248 544,331 165,114 12,656 14,394,959 

        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาทุน 298,712 13,596,970 600,501 1,315,492 222,829 41,302 16,075,806 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (70,840) (333,053) (209,253) (771,161) (57,715) (28,646) (1,470,668) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (210,179) - - - - (210,179) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 227,872 13,053,738 391,248 544,331 165,114 12,656 14,394,959 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

 

ลขิสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า 

ความสัมพนัธ์ 

กบัลูกค้า 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

ความสัมพนัธ์ 

กบัผู้จัดจําหน่าย อ่ืน ๆ 

ค่าพฒันาผลิตภัณฑ์

ระหว่างทํา รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559         

ราคาทุน 298,712 13,596,970 600,501 1,315,492 222,829 41,302 - 16,075,806 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (70,840) (333,053) (209,253) (771,161) (57,715) (28,646) - (1,470,668) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (210,179) - - - - - (210,179) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 227,872 13,053,738 391,248 544,331 165,114 12,656 - 14,394,959 
         

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 227,872 13,053,738 391,248 544,331 165,114 12,656 - 14,394,959 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย 2,169 1,476,165 541,785 2,311 40,734 - - 2,063,164 

ซ้ือเพิ่มข้ึน 26 275 14,230 37,943 - - 331,179 383,653 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (211) - - - (211) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (474) - - - (474) 

การจดัประเภทใหม่ - - 163,423 11,892 (163,423) (2,461) - 9,431 

โอนเขา้ (ออก) - - - 88 - - (88) - 

ค่าตดัจาํหน่าย (10,140) (1,067) (90,666) (142,639) (3,992) (3,012) - (251,516) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - (6,882) - - - (6,882) 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า - 35,290 - - - - - 35,290 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (36,129) (596,285) (49,450) (6,748) (2,543) (497) 171 (691,481) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 183,798 13,968,116 970,570 439,611 35,890 6,686 331,262 15,935,933 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         

ราคาทุน 303,584 14,467,109 1,316,775 1,386,909 39,878 39,775 331,262 17,885,292 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (119,786) (331,558) (346,205) (940,416) (3,988) (33,089) - (1,775,042) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (167,435) - (6,882) - - - (174,317) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 183,798 13,968,116 970,570 439,611 35,890 6,686 331,262 15,935,933 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ลขิสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า 

ความสัมพนัธ์ 

กบัลูกค้า 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

ความสัมพนัธ์ 

กบัผู้จัดจําหน่าย 

ค่าพฒันาผลิตภัณฑ์

ระหว่างทํา รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558        

ราคาทุน - - - 31,101 - - 31,101 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - - (10,019) - - (10,019) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - - - 21,082 - - 21,082 

        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - - - 21,082 - - 21,082 

ซ้ือเพิ่มข้ึน - - - 189,515 - - 189,515 

ค่าตดัจาํหน่าย - - - (4,419) - - (4,419) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ - - - 206,178 - - 206,178 

        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาทุน - - - 220,617 - - 220,617 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - - (14,439) - - (14,439) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - - - 206,178 - - 206,178 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ลขิสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า 

ความสัมพนัธ์ 

กบัลูกค้า 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

ความสัมพนัธ์ 

กบัผู้จัดจําหน่าย อ่ืน ๆ 

ค่าพฒันาผลิตภัณฑ์

ระหว่างทํา รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559         

ราคาทุน - - - 220,617 - - - 220,617 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - - (14,439) - - - (14,439) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - - - 206,178 - - - 206,178 

         

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - - - 206,178 - - - 206,178 

ซ้ือเพิ่มข้ึน - - - 380 - - 319,696 320,076 

การจดัประเภทใหม่ - - - 175 - - - 175 

ค่าตดัจาํหน่าย - - - (12,875) - - - (12,875) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ - - - 193,858 - - 319,696 513,554 

         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         

ราคาทุน - - - 220,997 - - 319,696 540,693 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - - - (27,139) - - - (27,139) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - - - 193,858 - - 319,696 513,554 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 

ค่าพฒันาผลิตภณัฑร์ะหวา่งทาํไดร้วมตน้ทุนในการพฒันาและตน้ทุนอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดจากการพฒันาภายในกลุ่มบริษทัเอง 

 

ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 252 ลา้นบาท (ปี 2558 : 198 ลา้นบาท) ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขายจาํนวน 13 ลา้นบาท (ปี 2558: 13 ลา้นบาท) 

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 52 ลา้นบาท (ปี 2558: 1 ลา้นบาท) และไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 187 ลา้นบาท  

(ปี 2558 : 184 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีติดภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย (พ.ศ. 2558 : 

เคร่ืองหมายการคา้ “Chicken of the Sea” ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศจาํนวน 195.48 ลา้นบาทติดภาระคํ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือของบริษทัยอ่ย) 

 

การทดสอบการด้อยค่าของเคร่ืองหมายการค้า 

 

เคร่ืองหมายการคา้ของกลุ่มบริษทัไดม้าจากการรวมธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาถึงความเสถียรของผลการดาํเนินงาน ความแขง็แกร่ง

ของเคร่ืองหมายการคา้ และความตั้งใจของผูบ้ริหาร เคร่ืองหมายการคา้มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่จาํกดัจึงไม่มีการคิดการตดัจาํหน่าย 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงคาํนวณจากวิธีการแบบไม่รวมค่าสิทธิ (Relief-from-royalty method)  

โดยคาํนวณจากรายไดท่ี้ไดจ้ากเคร่ืองหมายการคา้ และอตัราค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิซ่ึงพิจารณาจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและ

คุณภาพของเคร่ืองหมายการคา้ในตลาด 

 

ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณ ไดแ้ก่ อตัราค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิและอตัราคิดลดสาํหรับเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมูลค่าตามบญัชี 

ท่ีมีสาระสาํคญั แสดงดงัต่อไปน้ี 

 

เคร่ืองหมายการค้า Chicken of the Sea John West Petit Navire King Oscar 
     

อตัราค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 3.3 ร้อยละ 12.0 ร้อยละ 2.6 

อตัราคิดลด ร้อยละ 14.2 ร้อยละ 9.7 ร้อยละ 8.2 ร้อยละ 9.2 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดมี้การกลบัรายการการดอ้ยค่าของเคร่ืองหมายการคา้จาํนวน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 

35.29 ลา้นบาท เน่ืองจากขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าไดท่ี้เคยพิจารณาไวใ้นงวดก่อนไดส้ิ้นสุดลง 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

16 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิ 2,650,641 30,766 2,626,527 - 

เงินลงทุนทัว่ไป 4,366 2,920 1,000 - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,655,007 33,686 2,627,527 - 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ขายระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 30,766 - 

ซ้ือเพิ่ม 2,672,918 2,672,918 

การจดัประเภทใหม่ (268) - 

จาํหน่ายเงินลงทุน - สุทธิ (6,059) - 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม (46,716) (46,391) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,650,641 2,626,527 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

17 ค่าความนิยม 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 

 พนับาท 
  

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  

ราคาทุน 13,078,777 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 13,078,777 

  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 13,078,777 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย  114,403 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (192,114) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 13,001,066 

  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ราคาทุน 13,001,066 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 13,001,066 

  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 13,001,066 

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 13) 1,258,382 

การจดัประเภทใหม่ (2,803) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (610,002) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 13,646,643 

  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ราคาทุน 13,646,643 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 13,646,643 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

17 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) ท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงานธุรกิจ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั

มีการทบทวนผลดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจโดยแยกตามภูมิศาสตร์และลกัษณะของธุรกิจ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 

ผลติภัณฑ์อาหาร 

ทะเลแปรรูป 

ผลติภัณฑ์อาหารทะเล 

แช่แข็ง แช่เยน็  

และธุรกจิที่เกีย่วข้อง 

ผลติภัณฑ์อาหารสัตว์ 

ผลติภัณฑ์เพิม่มูลค่า 

และธุรกจิอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ทวปีเอเชีย 42,358 - - 42,358 

ทวปียโุรป 12,235,726 798,833 - 13,034,559 

ทวปีอเมริกา 35,904 533,822 - 569,726 

การปันส่วนค่าความนิยม 12,313,988 1,332,655 - 13,646,643 

 

การปันส่วนดังกล่าวคาํนวนจากประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีเงินได้ซ่ึงอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุม

ระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร กระแสเงินสดหลงัจากปีท่ี 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตในตารางดา้นล่าง 

 

ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชส้ําหรับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีมูลค่าค่าความนิยมท่ีมีสาระสําคญั  

แสดงดงัต่อไปน้ี 

 

 

ทวปียุโรป  

ผลติภัณฑ์อาหาร 

ทะเลแปรรูป 

ทวปียุโรป 

ผลติภัณฑ์อาหารทะเล 

แช่แข็ง แช่เยน็  

และธุรกจิที่เกีย่วข้อง 

ทวปีอเมริกา 

ผลติภัณฑ์อาหารทะเล 

แช่แข็ง แช่เยน็  

และธุรกจิที่เกีย่วข้อง 
    

อตัราการเติบโต ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2.5 

อตัราคิดลด ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 7.4 ร้อยละ 16.0 

 

ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วนสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ อตัราการเติบโตท่ีใช ้

จะสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราก่อนหกัภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง

ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ 

      ใชป้ระโยชนภ์ายใน 12 เดือน 431,641 375,254 8,928 - 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ 

      ใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 980,329 545,661 11,794 23,712 

 1,411,970 920,915 20,722 23,712 

     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ 

      ใชป้ระโยชนภ์ายใน 12 เดือน (26,426) (41,284) - - 

   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ 

      ใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน (5,181,095) (5,104,891) (3,013) (2,956) 

 (5,207,521) (5,146,175) (3,013) (2,956) 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษเีงนิได้     

   รอการตัดบัญชี - สุทธิ (3,795,551) (4,225,260) 17,709 20,756 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

การกระทบยอดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 

   ท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว ้

   เพื่อขาย 11 - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 704,258 432,213 17,709 20,756 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (4,499,820) (4,657,473) - - 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษเีงนิได้ 

   รอการตัดบัญชี - สุทธิ (3,795,551) (4,225,260) 17,709 20,756 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม (4,225,260) (4,189,783) 20,756 13,305 

ซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 13) (612,748) - - - 

เพิ่ม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน 878,522 (62,073) (3,047) 8,306 

ภาษีเพิ่ม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (6,528) (5,035) - (855) 

ขายบริษทัยอ่ย (354) - - - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 170,817 31,631 - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม (3,795,551) (4,225,260) 17,709 20,756 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่  บันทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน  ณ วนัที ่

 1 มกราคม   

พ.ศ. 2558 กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงนิ 

31 ธันวาคม     

พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 44,553 378 - 1,570 46,501 

 ค่าเผือ่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ และตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ 406,473 29,428 - 18,977 454,878 

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าและค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8,159 100 - 2 8,261 

 ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21,798 18,366 - 918 41,082 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 59,055 5,709 (3,996) 1,037 61,805 

   ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินต่าง ๆ 102,548 19,232 - 10,692 132,472 

   ขาดทุนทางภาษี 137,361 1,219 - (1,874) 136,706 

   อ่ืน ๆ 16,432 21,530 (1,039) 2,287 39,210 

รวม 796,379 95,962 (5,035) 33,609 920,915 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่  บันทึกเป็นรายจ่าย(รายได้)ใน ผลต่างจาก ณ วนัที ่

 1 มกราคม    

พ.ศ. 2558 กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

การแปลงค่า       

งบการเงนิ 

31 ธันวาคม    

พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

   ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (346,433) (54,970) - (11,703) (413,106) 

   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,412,680) (14,934) - 30,935 (4,396,679) 

   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - (31,430) - (25) (31,455) 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม - (81,980) - - (81,980) 

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - (6,211) - (225) (6,436) 

   ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ (156,913) 19,279 - (15,603) (153,237) 

   อ่ืน ๆ (70,136) 12,211  (5,357) (63,282) 

รวม (4,986,162) (158,035) - (1,978) (5,146,175) 
      

      

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (4,189,783) (62,073) (5,035) 31,631 (4,225,260) 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัท่ี  บันทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน  ผลต่างจากการ ณ วนัที ่

 1 มกราคม  

พ.ศ. 2559 

ซ้ือบริษัทย่อย 

(หมายเหตุฯ ข้อ 13) กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตัดจําหน่าย 

บริษัทย่อย    แปลงค่างบการเงนิ 

31 ธันวาคม    

พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 46,501 - 13,552 - - (139) 59,914 

 ค่าเผือ่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บและตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ 454,878 - 103,320 - - (10,236) 547,962 

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าและค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8,261 - 2,627 - (354) 153 10,687 

   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 41,082 - 150,237 - - (8,207) 183,112 

   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - - 3,363 - - (110) 3,253 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 139,517 - - 2,139 141,656 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 61,805 - 41,223 (5,146) - (295) 97,587 

   ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินต่าง ๆ 132,472 - 29,853 - - (984) 161,341 

   ขาดทุนทางภาษี 136,706 - 2,063 - - (1,401) 137,368 

   อ่ืน ๆ 39,210 - 28,780 (54) - 1,154 69,090 

รวม 920,915 - 514,535 (5,200) (354) (17,926) 1,411,970 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัท่ี  บันทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน  ผลต่างจากการ ณ วนัที ่

 1 มกราคม  

พ.ศ. 2559 

ซ้ือบริษัทย่อย 

(หมายเหตุฯ ข้อ 13) กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตัดจําหน่าย 

บริษัทย่อย    แปลงค่างบการเงนิ 

31 ธันวาคม    

พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

   ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (413,106) (27,113) 4,409 - - 4,350 (431,460) 

   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,396,679) (580,665) 336,166 - - 184,599 (4,456,579) 

   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน (31,455) - 30,184 - - (1,709) (2,980) 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม (81,980) - (34,028) (1,328) - - (117,336) 

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (6,436) - (2,807) - - 366 (8,877) 

   ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ (153,237) - 26,041 - - 5,686 (121,510) 

   อ่ืน ๆ (63,282) (4,970) 4,022 - - (4,549) (68,779) 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (5,146,175) (612,748) 363,987 (1,328) - 188,743 (5,207,521) 

        

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (4,225,260) (612,748) 878,522 (6,528) (354) 170,817 (3,795,551) 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน ณ วนัที ่

 1 มกราคม 

พ.ศ. 2558 กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2558 กาํไรขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวาคม     

พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5,217 572 - 5,789 (115) - 5,674 

   ค่าเผือ่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 3,338 547 - 3,885 (871) - 3,014 

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7,252 - - 7,252 (7,252) - - 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,704 937 (855) 6,786 4,918 - 11,704 

   อ่ืน ๆ 2,745 (2,745) - - 330 - 330 

รวม 25,256 (689) (855) 23,712 (2,990) - 20,722 

        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

   ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (3,024) 115 - (2,909) (88) - (2,997) 

   อ่ืน ๆ (8,927) 8,880 - (47) 31 - (16) 

รวม (11,951) 8,995 - (2,956) (57) - (3,013) 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 13,305 8,306 (855) 20,756 (3,047) - 17,709 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

18 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะ

มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น   กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 337 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2558 : 17 ลา้นบาท) ท่ีเกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 1,162 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: 83 ลา้นบาท) ท่ีสามารถยกไปเพื่อหกักลบ

กบักาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจาํนวนเงิน 67 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: 83 ลา้นบาท) จะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2562 ถึง     

พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2558 : ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563) 

 

19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนลดรอตดัจาํหน่ายจาก 

   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 364,592 100,936 364,592 100,936 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอุปกรณ์และก่อสร้าง 115,957 134,947 - - 

เงินมดัจาํและเงินคํ้าประกนั 308,826 107,857 31,238 12,617 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 69,438 74,833 20,133 - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 858,813 418,573 415,963 113,553 

 

20 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 245,263 225,664 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้น 29,570,611 15,107,430 26,523,983 3,323,732 

ทรัสตรี์ซีทและสินเช่ือเพือ่การส่งออก 7,089,782 3,969,395 2,114,946 364,607 

ขายลดลูกหน้ีท่ีผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ีย - 74,057 - - 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

   จากสถาบนัการเงิน 36,905,656 19,376,546 28,638,929 3,688,339 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น ทรัสต์รีซีท และสินเช่ือเพื่อการส่งออก  

ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.55 ต่อปี ถึงร้อยละ 7.68 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.55 ต่อปี ถึง ร้อยละ 5.50 ต่อปี) 

 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 20,100 ลา้นบาท เพื่อนาํเงินท่ีไดไ้ป

ใช้ในการลงทุนทางธุรกิจ ทั้งน้ี เงินกูย้ืมระยะสั้ นดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 6 เดือนและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

THBFIX บวกอตัราส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

21 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 11,424,731 8,241,729 2,243,223 1,483,403 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 35) 73,501 

 

180,967 569,182 

 

378,988 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 5,106,143 4,835,316 524,962 319,619 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอ่ืน 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58,860 58,335 24,566 26,735 

เงินปันผลคา้งจ่าย 14,549 10,668 5,171 1,407 

เงินมดัจาํและรายไดรั้บล่วงหนา้ 358,168 239,643 31,173 33,199 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และก่อสร้าง -  กิจการอ่ืน 387,092 155,337 114,316 32,397 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และก่อสร้าง 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,900 9,487 348 5,708 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,428,944 13,731,482 3,512,941 2,281,456 

 

22 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

     ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  สุทธิ 764,733 1,561,176 701,910 1,464,675 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนของเงินกูย้มืระยะยาว 

     จากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 963,325 1,696,537 840,941 1,547,562 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

   - สุทธิ 1,728,058 3,257,713 1,542,851 3,012,237 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

22 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 3,257,713 3,012,237 

การซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 13.1) 163,044 - 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 14,883 - 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 997 997 

การจ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งงวด (1,567,209) (1,334,800) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (135,782) (135,583) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,588) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,728,058 1,542,851 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นสัญญากูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินหลายแห่งเพื่อใชใ้น 

การดาํเนินงาน ซ้ือเคร่ืองจกัร ลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ และก่อสร้างอาคารและโรงงาน เงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินจาํนวน 103.50 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัจะตอ้ง

ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสญัญาวงเงินสินเช่ือ รวมทั้งรักษาอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และรวมถึงการจาํกดัการ

ก่อหน้ี การทาํสญัญาเช่าเพื่อการลงทุน รายจ่ายฝ่ายทุน รายการเก่ียวกบักิจการในกลุ่มบริษทัการจดัสรรและจ่ายเงินปันผล  

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของการคิดลดไม่มีสาระสาํคญั 

 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

สกลุเงินบาท 33,185 ลา้นบาท 36,121 ลา้นบาท 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ 286 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 265 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

สกลุเงินยโูร 27 ลา้นยโูร 10 ลา้นยโูร 

สกลุเงินสลอ็ตติโปแลนด ์ - 1 ลา้นสลอ็ตติโปแลนด ์
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

23 หุ้นกู้ - สุทธิ 

 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกูข้องกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 8,500 ลา้นบาท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใชช้าํระหน้ีเดิมและเพื่อรองรับการขยายตวั 

ในอนาคต โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไปและ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง

กลุ่มบริษัทและบริษัทในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ชําระหน้ีเดิมและ 

เพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไปและ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้อง

กลุ่มบริษทัและบริษทัจากปัจจุบนัภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท เป็นภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท 

หรือ เงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูข้อง

กลุ่มบริษทัและบริษทัจากปัจจุบนัภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท เป็นภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท 

หรือ เงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทัได้มีการออกหุ้นกู้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นจาํนวน 75 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้

สาํหรับการขยายธุรกิจในอนาคต หุ้นกูด้งักล่าวมีระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยมีการจ่าย

ดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุน้กูด้งักล่าวเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนขนาดใหญ่ 

 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดมี้การออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท เป็นจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 10,000 ลา้นบาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนขนาดใหญ่  
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

23 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 

 

บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนั ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีผูแ้ทนถือหุน้กูแ้ละไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

     

งบการเงนิรวม 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หุ้นกู้ 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) อายุ ครบกาํหนด 

จํานวนหน่วย 

พนัหน่วย 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

ล้านบาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

ล้านบาท 
       

คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 2 4.70 5 ปี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 1,950 - 1,950 

คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 3 5.02 10 ปี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 1,500 1,500 1,500 

คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 1 3.58 3 ปี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 2,500 2,500 2,500 

คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 2 4.21 5 ปี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 3,150 3,150 3,150 

คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 3 4.69 7 ปี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 1,550 1,550 1,550 

คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 4 5.18 10 ปี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 1,050 1,050 1,050 

คร้ังท่ี 2/2557 ชุดท่ี 1 4.21 7 ปี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 1,000 1,000 1,000 

คร้ังท่ี 2/2557 ชุดท่ี 2 4.58 10 ปี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 3,500 3,500 3,500 

คร้ังท่ี 1/2559  

   (เงินเหรียญสหรัฐฯ) 

 

3.66 

 

10 ปี 

 

11 เมษายน พ.ศ. 2569 

 

75 2,700 

 

- 

คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 1 2.03 3 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 6,000 6,000 - 

คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 2 2.32 5 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 2,000 2,000 - 

คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 3 2.79 7 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 2,000 2,000 - 

รวมหุน้กู ้- ราคาตามมูลค่า     26,950 16,200 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย    (33) (20) 

รวมหุน้กู ้- สุทธิ     26,917 16,180 

หกั  ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (2,500) (1,949) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ     24,417 14,231 

 

หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้ระบุให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ

อตัราส่วนของความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดการออกหุน้กู ้เช่น ตอ้งไม่จ่ายเงินปันผล

ในรูปของเงินสดในแต่ละปีบญัชีเป็นจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปี เป็นตน้ 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

23 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูใ้นระหวา่งปีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 

งบการเงนิรวม 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี 16,180,352 

ออกหุน้กู ้ 12,642,843 

จ่ายชาํระคืน (1,950,000) 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (20,554) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 57,343 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 7,050 

ราคาตามบญัชีปลายปี 26,917,034 

 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หุน้กู ้- สุทธิ 26,917,034 16,180,352 27,346,473 17,138,067 

 

มูลค่ายติุธรรมคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอตัราร้อยละ 1.71 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.82 ต่อปี 

(พ.ศ. 2558 : อตัราร้อยละ 1.71 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.64 ต่อปี) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุฯ ขอ้ 3.3) 

 

24 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง 

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ         82,308 90,908 12,241 11,128 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนของหน้ีสิน 

   ตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 208,439 212,358 20,080 6,629 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 290,747 303,266 32,321 17,757 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

24 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ (ต่อ) 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 90,485 99,695 13,310 11,535 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 169,378 164,692 21,353 6,744 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 57,108 71,325 - - 

 316,971 335,712 34,663 18,279 

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ 

 สญัญาเช่าการเงิน (26,224) (32,446) (2,342) (522) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตาม 

   สญัญาเช่าการเงิน 290,747 303,266 32,321 17,757 

 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 82,308 90,908 12,241 11,128 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 153,902 145,697 20,080 6,629 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 54,537 66,661 - - 

 290,747 303,266 32,321 17,757 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

25 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนเกินมูลค่ารอตดัจาํหน่ายจาก 

   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 85,326 17,613 51,357 4,330 

เจา้หน้ีสรรพากร 116,019 80,469 23,339 30,893 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 304,700 600,738 9,026 36,005 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 506,045 698,820 83,722 71,228 

 

26 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน     

   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 1,916,304 1,801,199 455,667 397,041 

     

กาํไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน     

   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 246,417 232,474 66,270 48,074 

     

การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับ     

   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ (24,436) (194,788) - (50,533) 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

26 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ เป็นโครงการจ่ายผลตอบแทนงวดสุดท้ายให้แก่พนักงาน โดยผลประโยชน์ท่ีพนักงาน 

จะไดรั้บข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดทา้ยก่อนท่ีจะเกษียณอาย ุ

 

การเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,801,199 1,831,625 397,041 414,846 

   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 167,895 149,193 54,720 34,401 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 78,522 83,281 11,550 13,673 

 246,417 232,474 66,270 48,074 

การวดัมูลค่าใหม่     

   (กาํไร) ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 

      ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 

 

(11,289) 

 

6,205 

 

- 

 

- 

   (กาํไร) ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 

      ขอ้สมมติทางการเงิน 

 

(4,783) 

 

6,406 

 

- 

 

12,429 

   กาํไรท่ีเกิดจากประสบการณ์ (8,364) (207,399) - (62,962) 

 (24,436) (194,788) - (50,533) 
     

การชาํระเงินจากโครงการ (90,938) (79,956) (7,644) (15,346) 

จดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 

 

(14,745) 

 

- 

 

- 

 

- 

การจดัประเภทรายการใหม่ 9,204 - - - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (10,397) 11,844 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,916,304 1,801,199 455,667 397,041 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายขุองพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวนประมาณ 46.08 ลา้นบาท 

และจาํนวน 4.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 210.52 ลา้นบาท และจาํนวน 26 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายขุองพนกังานของกลุ่มบริษทั

และบริษทัประมาณ 16 ปี และ 16 ปี ตามลาํดบั (พ.ศ. 2558 : 11-17 ปี และ 17 ปี ตามลาํดบั) 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

26 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 1.0 - 24.0 2.0 - 23.0 3.1 3.1 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน (ร้อยละ) 1.5 - 15.0 2.0 - 15.0 3.5 - 7.0 3.5 - 7.0 

 

 งบการเงนิรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1   

 พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

     

อตัราคิดลด (162,948) (156,262) 192,012 184,250 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 185,946 178,312 (161,443) (154,747) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

 พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

     

อตัราคิดลด (46,659) (42,362) 55,230 50,145 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 53,216 48,316 (46,011) (41,774) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทาง

ปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติบางเร่ืองอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการ

วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกั ณ วนัส้ินปี ไดใ้ช้วิธี

เดียวกนักบัการคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

26 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ (ต่อ) 

 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด แสดงไดด้งัน้ี 

 

  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 

งบการเงนิรวม 

พนับาท 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พนับาท 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

นอ้ยกวา่ 1 ปี  46,143 4,250 

ระหวา่ง 1 - 3 ปี  271,581 64,142 

 

27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

 จํานวนหุ้น    

 ที่ออกและเรียกชําระ หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 

การออกหุน้ - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 

การออกหุน้ - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 

 

หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 5,971,815,496 หุน้ (พ.ศ. 2558: จาํนวน 5,971,815,496 หุน้) ราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25  บาท 

(พ.ศ. 2558: จาํนวน 0.25 บาท) มีหุน้จาํนวน 4,771,815,496 หุน้ (พ.ศ. 2558: จาํนวน 4,771,815,496 หุน้) ท่ีไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าท่ีจดทะเบียนไว ้

บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) และส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

28 เงนิปันผล 

 

บริษัท 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิสําหรับ 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รวมเป็นเงินจาํนวน 3,006 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,527 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2558 จึง

คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,479 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การจ่ายในวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 

 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท 

รวมเป็นเงินจาํนวน 1,527 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 

บริษัทย่อย 

 

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ทั้งส้ินจาํนวน 11.36 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่ากบั 445.87 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายใหบ้ริษทัเตม็จาํนวนแลว้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผล 

การดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 11.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินจาํนวน 379 ลา้นบาท 

โดยรวมเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ินจาํนวน 99 ล้านบาทท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัย่อยเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีการจ่ายแลว้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยจ่ายเงิน 

ปันผลจ่ายคงเหลือในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 280 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เงินปันผลส่วน 

ท่ีเป็นของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 217.21 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสุทธิสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รวมเป็นเงิน 36 ลา้นบาท เงินปันผลส่วนท่ีเป็นของบริษทั

มีจาํนวน 18.36 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2559 

 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงิน 125 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัย่อยเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจาํนวนรวม 20 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลคงเหลือจาํนวน 105 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2559 เงินปันผลส่วนท่ีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 

53.55 ลา้นบาท 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

28 เงนิปันผล (ต่อ) 

 

บริษัทย่อย (ต่อ) 

 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงิน 870 ล้านบาท แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจาํนวนรวม 420 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลคงเหลือจาํนวน 450 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2559 เงินปันผลส่วนท่ีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 

448 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงิน 369 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาํนวน 225 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้

เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลคงเหลือจาํนวน 144 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เงินปันผล

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 143 ลา้นบาท 

 

ในวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 18 บาท สาํหรับผลการดาํเนินงานสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2559 เงินปันผล

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 538.16 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

ในวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 6 บาท สําหรับผลการดาํเนินงานสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2559 เงินปันผล

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 215.03 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

ในวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท สําหรับผลการดาํเนินงานสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2559  

เงินปันผลส่วนท่ีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 38.33 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

ในวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 2.10 บาท สําหรับผลการดาํเนินงานสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2559  

เงินปันผลส่วนท่ีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 53.55 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยต่างประเทศแห่งหน่ึงไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันให้แก่

บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 23.30 ลา้นยโูร เงินปันผลดงักล่าวไดมี้การจ่ายชาํระในวนัเดียวกนั 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

29 สํารองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 149,295 120,200 149,295 120,200 

จดัสรรระหวา่งปี - 29,095 - 29,095 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 149,295 149,295 149,295 149,295 

 

ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 

หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองน้ีไม่สามารถ

นาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 

30 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดด้อกเบ้ีย 227,919 63,127 1,115,111 797,766 

เงินชดเชยค่าสินคา้ 44,067 56,737 12,749 40,625 

บตัรภาษีรับ 138,359 161,044 13,485 19,532 

รายไดค่้าบริหาร 23,292 5,710 267,859 33,407 

ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน/ส่วนลดมูลค่าจาก 

   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 225,152 - 256,275 879 

รายไดอ่ื้น  ๆ  456,607 415,163 112,703 131,899 

รวมรายไดอ่ื้น 1,115,396 701,781 1,778,182 1,024,108 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

31 ต้นทุนทางการเงนิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

     

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการจดัหาเงิน 11,354 6,873 11,354 6,873 

ดอกเบ้ียจ่าย 1,173,060 1,149,857 972,883 765,612 

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 255,630 432,363 11,456 182,152 

รวมตน้ทุนทางการเงิน 1,440,044 1,589,093 995,693 954,637 

 

32 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 

   งานระหวา่งทาํ (4,650,113) (605,028) (520,095) 371,953 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 102,326,599 95,101,994 13,925,500 12,203,037 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 12,664,722 12,802,266 2,796,262 2,613,001 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุฯ ขอ้ 14) 2,731,475 2,528,124 386,639 366,542 

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

   ของสินทรัพย ์ (134,822) 533,100 - - 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) 251,516 198,043 12,875 4,419 

ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 723,630 1,023,046 141,187 318,777 

ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 83,089 18,428 32,796 11,684 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

33 ภาษีเงนิได้ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงนิได้ปีปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี 

   สาํหรับปี 1,554,028 1,262,294 527 56,132 

การปรับปรุงจากปีก่อน (92,967) 25,790 (12,275) 25,974 

รวมภาษีเงนิได้ปีปัจจุบัน 1,461,061 1,288,084 (11,748) 82,106 

     

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 

   (เพิ่มข้ึน) (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) (514,535) (95,962) 2,990 689 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิม่ข้ึน 

   (ลดลง) (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) (363,987) 158,035 57 (8,995) 

รวมภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (878,522) 62,073 3,047 (8,306) 
     

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้ 582,539 1,350,157 (8,701) 73,800 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้     

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 582,529 1,350,462 (8,701) 73,800 

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก        

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.3) 10 (305) - - 

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้ 582,539 1,350,157 (8,701) 73,800 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

33 ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 

ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบั

อตัราภาษีของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงาน 

   ต่อเน่ือง 

 

6,714,632 

 

8,354,576 

 

3,355,295 

 

5,124,117 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงาน 

   ท่ียกเลิก (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.3) (271,943) (1,016,192) - - 

รวมกาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 6,442,689 7,338,384 3,355,295 5,124,117 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษี ร้อยละ 10 ถึง 

   ร้อยละ 38 (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 10 ถึง 

   ร้อยละ 38) 1,279,319 1,761,333 671,059 1,024,823 

ผลกระทบ:     

   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (767,111) (703,970) (801,411) (994,753) 

   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีเพิ่มเติม (130,611) (659) (555) - 

   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 478,555 234,321 456 17,756 

   การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมา     

      ซ่ึงยงัไม่เคยมีการรับรู้ (44,514) (2,982) - - 

   การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

      จากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่เคยมีการรับรู้ (2,080) - - - 

   ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่คราว 

      ท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์

      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 304,381 13,992 135,002 - 

   การปรับปรุงจากปีก่อน (92,967) 25,790 (12,275) 25,974 

   ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี (466,512) (7,112) - - 

   อ่ืน ๆ 24,079 29,444 (977) - 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 582,539 1,350,157 (8,701) 73,800 
 

อตัราภาษีเงินได้ถวัเฉล่ียของกลุ่มบริษทัเท่ากบัร้อยละ 9.04 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 18.40) การลดลงของอตัราภาษีเงินได้ถวัเฉล่ีย 

เกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัในต่างประเทศจากร้อยละ 34.43 เป็นร้อยละ 28.92 ซ่ึงมีการประกาศ

เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดว้ดัมูลค่ารายการ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชอ้ตัราภาษีใหม่ดงักล่าว 
 

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียของบริษทัเท่ากบัร้อยละ - 0.26 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.44) 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

33 ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 

 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ก่อนภาษ ี ภาษเีพิม่/(ลด) หลงัภาษ ี ก่อนภาษ ี ภาษเีพิม่/(ลด) หลงัภาษ ี

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

กาํไรขาดทุนจากการประมาณ       

   การตามหลกัคณิตศาสตร์       

   ประกนัภยั 25,171 (5,146) 20,025 189,885 (3,996) 185,889 

สาํรองอ่ืน 56,443 - 56,443 15,697 - 15,697 

กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมของ       

   เงินลงทุนเผือ่ขาย (46,716) (54) (46,770) 5,183 (1,039) 4,144 

การแปลงค่างบการเงิน (922,381) (1,328) (923,709) 472,902 - 472,902 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (887,483) (6,528) (894,011) 683,667 (5,035) 678,632 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ก่อนภาษ ี ภาษเีพิม่/(ลด) หลงัภาษ ี ก่อนภาษ ี ภาษเีพิม่/(ลด) หลงัภาษ ี

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

กาํไรขาดทุนจากการประมาณ       

   การตามหลกัคณิตศาสตร์       

   ประกนัภยั - - - 50,532 (855) 49,677 

กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมของ       

   เงินลงทุนเผือ่ขาย (46,389) - (46,389) - - - 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (46,389) - (46,389) 50,532 (855) 49,677 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

34 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน)  

ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

กาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีเป็นของ 

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 5,254,432 5,372,509 3,363,996 5,050,317 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือ 

   โดยผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนัหุน้) 4,771,815 4,771,815 4,771,815 4,771,815 
     

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.10 1.13 0.70 1.06 

 

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีท่ีนาํเสนอรายงาน ดงันั้น จึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

35 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มของครอบครัวจนัศิริ โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวน

ร้อยละ 20.15 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทั จาํนวนหุน้ท่ีเหลือถือโดยบุคคลทัว่ไป 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 13 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ก) รายได้จากการขาย 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บริษทัยอ่ย - - 8,096,542 7,160,773 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 553,447 208,661 8,611 27,208 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 888,784 884,296 503,302 447,277 

 1,442,231 1,092,957 8,608,455 7,635,258 

     

รายได้เงนิปันผล     

   บริษทัยอ่ย - - 3,035,005 4,060,405 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ - - 72,694 86,122 

 - - 3,107,699 4,146,527 

        

รายได้อ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 1,437,939 815,512 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 270,199 31,759 399 849 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 502 495 502 487 

 270,701 32,254 1,438,840 816,848 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

35 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ซ้ือสินค้า     

   บริษทัยอ่ย - - 1,820,680 1,254,424 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,025,827 1,539,995 211,106 221,609 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,060,224 1,142,028 - - 

 2,086,051 2,682,023 2,031,786 1,476,033 

     

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร     

   บริษทัยอ่ย - - 1,975 21,523 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 26 17 26 17 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 96,660 75,361 17,874 9,141 

 96,686 75,378 19,875 30,681 

        

ซ้ือบริการ     

   บริษทัยอ่ย - - 289,806 232,369 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8,039 2,759 3,019 1,650 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 262,451 233,297 103,594 89,927 

 270,490 236,056 396,419 323,946 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

35 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดค้างชําระท่ีเกดิจากการขายและซ้ือสินค้า ซ้ือสินทรัพย์ถาวร และซ้ือบริการ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า 

   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  

    

   บริษทัยอ่ย - - 1,912,119 1,868,750 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 94,734 50,024 1,279 6,336 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 44,094 51,683 41,139 34,104 

 138,828 101,707 1,954,537 1,909,190 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ  

   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

    

   บริษทัยอ่ย - - 233,514 10,461 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 225,256 62 - - 

 225,256 62 233,514 10,461 

     

เจ้าหนีก้ารค้า 

   - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  

    

   บริษทัยอ่ย - - 561,951 375,202 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 26,713 116,335 5,900 1,938 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 46,788 64,632 1,331 1,848 

 73,501 180,967 569,182 378,988 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

35 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงนิกู้ยืมจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 

   กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

    

   บริษทัยอ่ย - - 7,331,581 2,944,881 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ - 30,600 - - 

 - 30,600 7,331,581 2,944,881 

     

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่ 

   กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

    

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     

   ชาํระภายในหน่ึงปี     

    บริษทัยอ่ย - - - 501,613 

เงินกูย้มืระยะยาว     

   บริษทัยอ่ย - - 40,263,658 20,495,060 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12,361,592 - - - 

 12,361,592 - 40,263,658 20,996,673 

 

การเปล่ียนแปลงในเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งปี สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - - 20,996,673 24,918,490 

เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึน 12,174,947 - 34,043,181 1,551,424 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - (14,230,572) (5,463,285) 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัรา 

   แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 186,645 - (545,624) (9,956) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 12,361,592 - 40,263,658 20,996,673 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

35 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงนิกู้ยืมจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจาก 

   กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

    

   บริษทัยอ่ย - - 923,957 32,600 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 77,000 60,900 - - 

 77,000 60,900 923,957 32,600 

 

จ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญัของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 864,020 929,099 109,359 100,619 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 22,270 35,055 9,396 7,972 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 16,553 54,573 5,610 6,737 

 902,843 1,018,727 124,365 115,328 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

36 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

 

36.1 ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

สญัญาสร้างอาคารโรงงาน 

   และคลงัสินคา้ 

517 ลา้นบาท 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

257 ลา้นบาท 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

- 

- 

- 

- 

 4 ลา้นยโูร - - - 
     

สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 77 ลา้นบาท 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

3 ลา้นยโูร  

7 ลา้นเยน 

77 ลา้นบาท 

4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

2 ลา้นยโูร  

34 ลา้นเยน 

16 ลา้นบาท 

- 

- 

- 

21 ลา้นบาท 

- 

- 

- 

 

36.2 การคํา้ประกนั 

 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัจาํนวน 41 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 

จาํนวน 31 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ยจาํนวน 95 ลา้นบาท  

5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 2 ล้านยูโร 10 ล้านโครนนอร์เวย  ์และ 1 ล้านสล็อตติโปแลนด์ (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 81 ล้านบาท  

2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 4 ลา้นยโูร และ 7 ลา้นโครนนอร์เวย)์ ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัยอ่ย 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2558 : จาํนวน  

13 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงออกให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ของ

กลุ่มบริษทั 

ง) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัจาํนวน 12 ลา้นยูโร และ  

6 ลา้นเหรียญแคนาดา (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 10 ลา้นยโูร) เพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทั 

จ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัย่อยจาํนวน  

61 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 61 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่การร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

36 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 

36.3 ภาระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับท่ีดิน เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ พื้นท่ีและอุปกรณ์สํานักงาน ยอดรวมของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  2559 

พนับาท 

พ.ศ.  2558 

พนับาท 

พ.ศ.  2559 

พนับาท 

พ.ศ.  2558 

พนับาท 
     

ภายใน 1 ปี     

   บาท 204,225 177,762 93,850 79,932 

   เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,573 2,894 130 228 

   ยโูร 4,131 3,948 - - 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี     

   บาท 363,531 331,066 292,285 271,640 

   เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,854 4,455 - 127 

   ยโูร 7,597 10,069 - - 

เกนิกว่า 5 ปี     

   บาท 130,923 113,800 123,666 102,338 

   เหรียญสหรัฐอเมริกา 275 266 - - 

   ยโูร 87 585 - - 

 717,196 644,845 509,931 454,265 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

36 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 

36.4 คดฟ้ีองร้อง 

 

Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 Tri-U ไดรั้บหมายเรียกจากหน่วยงานป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ กระทรวงยติุธรรมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Antitrust Division of the United States Department of Justice) (the “DOJ”) โดยเป็นส่วนหน่ึงของการสอบสวน 

ในความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัการกระทาํความผิดเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ โดย Tri-U มีเจตนาท่ีมุ่งมัน่ในการ 

ใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีสาํหรับการสอบสวนในคร้ังน้ี  

 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Tri-U  ไดถู้กฟ้องเป็นจาํเลยร่วมกบัผูผ้ลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกอ่ืนอีกสองรายท่ีศาลชั้นตน้

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และต่อมามีโจทกร์ายอ่ืนไดย้ืน่ฟ้อง Tri-U  และจาํเลยร่วมในคดีคลา้ยคลึงกนั ศาลจึงไดมี้การรวมคดีฟ้องร้องเดิม

กบัคาํฟ้องท่ียื่นเขา้มาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นการดาํเนินการฟ้องร้องหมู่ในชั้นเดียว โดยโจทก์ได้กล่าวหาว่า Tri-U ฝ่าฝืนกฎหมาย 

การแข่งขนัทางการคา้ Sections 1 และ 3 ภายใตก้ฎหมายป้องกนัการผูกขาด (Sherman Antitrust Act) ขณะน้ี Tri-U ยงัไม่สามารถ

คาดการณ์ความเป็นไปไดใ้นผลของคดีดงักล่าว 

 

37 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

มูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) - สุทธิ     

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 614,774 706,278 675,241 698,381 

สญัญาสิทธิ 2,277 54,843 1,152 54,843 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (180,992) (368,291) - (6,226) 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 327,603 281,465 327,603 281,465 

 763,662 674,295 1,003,996 1,028,463 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

37 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

37.1 สัญญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ  

 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้ และการกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงิน

เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ เพื่อใช้

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดงัน้ี 

 

สกลุเงนิ สินทรัพย์ทางการเงนิ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

หนีสิ้นทางการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

อตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

ยโูร 572,277 517,031 92,514 38,994 37.76 39.39 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 998,354 370,290 306,612 132,880 35.83 36.04 

เยน 23,615 44,049 64,084 115,499 0.31 0.30 

โครนนอร์เวย ์ 38,595 52,508 84,928 56,082 4.16 4.13 

ปอนดอ์งักฤษ 10,571 36,746 3,568 20,749 44.04 53.43 

โครนสวเีดน 2,032 3,773 3,161 3,482 3.94 4.30 

ปอนดโ์ปแลนด ์ 268,552 1,402 134,087 1,158 8.53 9.31 

โคลูนาเช็ก 2,218 8,478 2,365 - 1.39 1.46 

เซดีกานา 13,853 - - - 4.53 4.14 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

37 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

37.1 สัญญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญาของ  

สกลุเงนิ 

ที่ซ้ือ 

(ล้าน) 

ที่ขาย 

(ล้าน) จาํนวนที่ซ้ือ จาํนวนที่ขาย 

 

วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
     

บริษทั      

เหรียญสหรัฐอเมริกา 9 358 35.80 - 36.49 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

33.58 - 36.05 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2560 - ตุลาคม พ.ศ. 2563 

เยน - 176 - 0.32 - 0.35 บาทต่อเยน มิถุนายน พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ยโูร - 224 - 37.82 - 48.45 บาทต่อยโูร มีนาคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2564 
      

บริษทัย่อย      

เหรียญสหรัฐอเมริกา 14 239 35.12 - 35.99 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

34.64 - 36.22 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2560 - กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เยน - 315 - 0.31 - 0.35 บาทต่อเยน มิถุนายน พ.ศ. 2560  - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 3 - 26.32 - 26.59 บาท 

ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย 

มกราคม พ.ศ. 2560 - สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 38 50 0.87 - 0.90 ยโูร 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

0.88 ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 61 - 0.75 - 0.81 ปอนดอ์งักฤษ 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 21 - 3.56 - 4.14 ปอนดโ์ปแลนด ์

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 2 1.31 ดอลลาร์แคนาดา 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

1.33 - 1.35 ดอลลาร์แคนาดา 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2560 – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ยโูร 74 - 0.73 - 0.91 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร - มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ยโูร - 1 - 8.72 - 9.83 โครนนอร์เวยต่์อยโูร มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

โครนนอร์เวย ์ 347 - 0.11 ยโูรต่อโครนนอร์เวย ์ - มกราคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561 

โครนนอร์เวย ์ 12 - 0.09 ปอนดอ์งักฤษต่อโครนนอร์เวย ์ - มกราคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561 

ปอนดอ์งักฤษ 2 - 1.30 ยโูรต่อปอนดอ์งักฤษ - มกราคม พ.ศ. 2560 - มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ปอนดโ์ปแลนด ์ 2 - 0.23 ยโูรต่อปอนดโ์ปแลนด ์ - มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

เยน - 120 - 3.82 - 3.89 ปอนดโ์ปแลนดต่์อ 100 เยน มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

37 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

37.1 สัญญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญาของ  

สกลุเงนิ 

ที่ซ้ือ 

(ล้าน) 

ที่ขาย 

(ล้าน) จาํนวนที่ซ้ือ จาํนวนที่ขาย 

 

วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
     

บริษทั      

เหรียญสหรัฐอเมริกา 270 242 32.75 - 33.80 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

32.76 - 36.86 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2559 - สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เยน - 638 - 0.28 - 0.31 บาทต่อเยน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 - มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ยโูร - 211 - 38.72 - 48.45 บาทต่อยโูร มกราคม พ.ศ. 2559 - ตุลาคม พ.ศ. 2563 

      

บริษทัย่อย      

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 240 35.98 - 36.15 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

33.86 - 36.82 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2559 - กนัยายน พ.ศ. 2559 

เยน - 442 - 0.30 บาทต่อเยน สิงหาคม พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ยโูร 1 - 38.37 - 41.06 บาทต่อยโูร - กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 - กรกฎาคม พ.ศ. 

2559 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 1 - 25.20 - 25.37 บาท 

ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย 

เมษายน พ.ศ. 2559 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 24 - 3.11 - 3.99 ปอนดโ์ปแลนด ์

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ยโูร 23 37 1.10 - 1.13 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ต่อยโูร 

1.08 - 1.17 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ต่อยโูร 

มกราคม พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ยโูร 98 2 0.70 - 0.76 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร 0.71 - 0.74 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร มกราคม พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ยโูร - 1 - 4.28 - 4.34 ปอนดโ์ปแลนดต่์อยโูร ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ยโูร - 32 - 8.48 - 9.83   โครนนอร์เวยต่์อยโูร มกราคม พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ปอนดอ์งักฤษ - 36 - 1.49 - 1.56 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ต่อปอนดอ์งักฤษ 

มกราคม พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ปอนดอ์งักฤษ - 3 - 13.15 โครนนอร์เวย ์

ต่อปอนดอ์งักฤษ 

มกราคม พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาสิทธิท่ีจะขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต ท่ีมีเง่ือนไขพิเศษ

กบัสถาบนัการเงินหลายแห่งจาํนวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2558 : 25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ทั้งน้ีจาํนวนเงินตราต่างประเทศท่ี 

ตกลงจะขายนั้นข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยมีอตัราแลกเปล่ียน 35.04 - 35.72 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2558 : 

อตัราแลกเปล่ียน 33.80 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) สญัญาดงักล่าวจะครบกาํหนดภายในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

37 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

37.2 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 

รายละเอียดของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

 

บริษทั 

 

บริษทัไม่มีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย้รับตาม 

สัญญาแลกเปลีย่น 

อตัราดอกเบีย้จ่ายตาม 

สัญญาแลกเปลีย่น 

วนัส้ินสุดสัญญา 

1 2,040 ลา้นบาท (2 ปีแรก) 

170 - 1,700 ลา้นบาท 

(4 ปีหลงั) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือนบวก 

ร้อยละ 1.50 (2 ปีแรก) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3เดือน บวก 

ร้อยละ 1.75 (4 ปีหลงั) 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.52 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

2 510 ลา้นบาท (2 ปีแรก) 

42.5 - 425 ลา้นบาท  

(4 ปีหลงั) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือนบวก 

ร้อยละ 1.50 (2 ปีแรก) 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 3 เดือนบวก 

ร้อยละ 1.75 (4 ปีหลงั) 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.48 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

บริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย้รับตาม 

สัญญาแลกเปลีย่น 

อตัราดอกเบีย้จ่ายตาม 

สัญญาแลกเปลีย่น 

วนัส้ินสุดสัญญา 

1 68 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.70 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

2 100 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.73 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

3 22 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน             อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.37 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย้รับตาม 

สัญญาแลกเปลีย่น 

อตัราดอกเบีย้จ่ายตาม 

สัญญาแลกเปลีย่น 

วนัส้ินสุดสัญญา 

1 68 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.70 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

2 100 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.73 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

3 22 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน             อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.37 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

4 80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.85 - 2.55 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

37 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

37.3 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัราดอกเบีย้ 

 

รายละเอียดของสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

 

บริษทั 

 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 สกลุเงนิและอัตราดอกเบีย้รับตามสัญญา สกลุเงนิและอัตราดอกเบีย้จ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 

จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย้ จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย้ 

1 1,145 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 4.75 

32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.65 มีนาคม พ.ศ. 2560 

2 1,997 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนลบร้อยละ 1.75 

50 ลา้นยโูร - มิถุนายน พ.ศ. 2560 

3 7 ลา้นเหรียญ 

     สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 

บวกร้อยละ 0.92 

221 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.62 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

4 326 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 0.70 

10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.92 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

5 1,899 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.65 50 ลา้นยโูร - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

6 614 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนลบร้อยละ 0.06 

20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.54 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

7 14 ลา้นเหรียญ  

     สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 

บวกร้อยละ 0.92 

442 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

8 4,106 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.32 97 ลา้นยโูร - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

9 3,475 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

100 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

10 1,911 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 3.49 

55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

11 2,428 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.56 

70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

12 2,433 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือน 

70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

13 2,780 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

37 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

37.3 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 

รายละเอียดของสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

บริษทั (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 สกลุเงนิและอัตราดอกเบีย้รับตามสัญญา สกลุเงนิและอัตราดอกเบีย้จ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 

จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย้ จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย้ 

14 2,050 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

50 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 

1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

15 1,647 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

40 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 

1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

16 80 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.33 

2 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 

1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

17 30  ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 

2.10 

130 ลา้นสลอ็ตติ

โปแลนด ์

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั WIBOR 3 

เดือนบวกร้อยละ 3.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

18 1,179 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.70 30 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.73 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

19 976 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.80 

30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.70 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

20 737  ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

21 573  ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

22 1,089 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 2.15 

27 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 

3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

23 656 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.53 17 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 

3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

24 233 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.69 6 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 

3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

25 426 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.68 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

26 505  ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

27 1,452  ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.05 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.98 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

28 550 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.73 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มกราคม พ.ศ. 2569 

29 75 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 2,529 ลา้นบาท - เมษายน พ.ศ. 2569 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

37 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

37.3 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 

รายละเอียดของสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

บริษทั (ต่อ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 สกลุเงนิและอัตราดอกเบีย้รับตามสัญญา สกลุเงนิและอัตราดอกเบีย้จ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 

จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย้ จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย้ 

1 430 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือน 

14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 0.20 

มิถุนายน พ.ศ. 2559 

2 1,145 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 4.75 

32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.65 มีนาคม พ.ศ. 2560 

3 1,997 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนลบร้อยละ 1.75 

50 ลา้นยโูร - มิถุนายน พ.ศ. 2560 

4 35 ลา้นเหรียญ 

     สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 

บวกร้อยละ 0.92 

1,106 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.62 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

5 1,899 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.65 50 ลา้นยโูร - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

6 326 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 0.75 

10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.92 มกราคม พ.ศ. 2561 

7 614 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือน 

20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.54 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

8 14 ลา้นเหรียญ  

     สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 

บวกร้อยละ 0.92 

442 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

9 4,106 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.32 97 ลา้นยโูร - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

10 2,050 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

50 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

11 1,647 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

40 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

12 80 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.33 

2 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

13 1,951 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 0.98 

60 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.70 มกราคม พ.ศ. 2566 

14 655 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.91 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มกราคม พ.ศ. 2566 

15 1,310 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.95 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มกราคม พ.ศ. 2566 

16 1,951 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.95 60 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มกราคม พ.ศ. 2569 

17 1,310 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.59 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.98 มกราคม พ.ศ. 2569 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

38 การส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษทัได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตอาหารสําเร็จรูปหรือ 

ก่ึงสาํเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก อาหารพร้อมรับประทานแช่แขง็ สัตวน์ํ้ าแช่แขง็ อาหารสัตวบ์รรจุภาชนะผนึก ภายใตสิ้ทธิประโยชน์น้ี 

บริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีและอากรตามรายละเอียดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมรวมถึงการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี 

นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม และไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ

ท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติต่ออีก 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยบริษทั

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในบตัรส่งเสริม 

 

รายไดแ้ยกตามกิจการท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสามารถแสดงไดด้งัน้ี โดยรายไดจ้ากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนรวมรายไดท้ั้งท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและรายไดท่ี้ครบกาํหนดสิทธิการยกเวน้ 

 

 กจิการที่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน 

กจิการท่ีไม่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน 

 

รวม 

 พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

พ.ศ. 2558 

พนับาท 
       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,972,150 2,799,488 1,912,212 1,272,547 4,884,362 4,072,035 

รายไดจ้ากการส่งออก 15,168,879 14,907,207 467,294 363,875 15,636,173 15,271,082 

รวมรายไดจ้ากการขาย 18,141,029 17,706,695 2,379,506 1,636,422 20,520,535 19,343,117 

 

39 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

หุ้นกู้ 

 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดมี้การออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท เป็นจาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 12,000 ลา้นบาท โดยหุ้นกูด้งักล่าวจะเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนขนาดใหญ่ การออกหุ้นกูด้งักล่าวมีเง่ือนไข

เก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงินบางประการท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี  

 

หุ้นกู้ 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) อายุ ครบกาํหนด 

จํานวนหน่วย 

พนัหน่วย 

จํานวน 

ล้านบาท 
      

คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 2.49  3 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2563 3,500 3,500 

คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 2.91 5 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 2,000 2,000 

คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 3.58  7 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2567 2,500 2,500 

คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 4 3.94 10 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2570 4,000 4,000 

รวม     12,000 
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

39 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน (ต่อ) 

 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาวงกูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 

12,500 ลา้นบาท เพื่อนาํเงินท่ีไดไ้ปใช้ในการทดแทนเงินกูย้ืมเดิม ทั้งน้ี เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 5 ปี

นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ THBFIX บวกอตัราส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี 

 

เงนิปันผล 

 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 

ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานประจาํปีพ.ศ. 2559 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นจาํนวนเงิน 3,006 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 

0.32 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,527 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 

0.31 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,479 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
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