บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตของกิ จ การ” การสอบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธี ก ารสอบถามบุ ค ลากรซึ่ งส่ ว นใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้จาก
การตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

สมชาย จิณโณวาท
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
กรุ งเทพมหานคร
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ส่ วนของลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพื่อขาย

7
8, 22
22
9

470,443
16,161,127
39,129,576

976,122
16,412,244
39,626,191

6,623
3,945,162
7,372,919
4,680,473

13,404
3,962,669
7,331,581
4,769,795

10

1,367,694
978,908
970,855

854,832
1,176,674
1,032,461

950,853
134,067
-

543,351
173,439
-

59,078,603

60,078,524

17,090,097

16,794,239

1,417
10,449,696
606,198
2,614,677
11,885,285
8,954
23,337,138
15,622,006
13,334,094
1,960,737
750,350
964,034

1,417
10,492,318
626,463
2,655,007
12,361,592
10,448
23,280,566
15,935,933
13,646,643
1,713,481
704,258
858,813

27,926,598
835,293
2,591,405
38,643,694
4,325,684
645,016
1,960,737
20,053
375,118

27,851,936
835,293
2,627,527
40,263,658
4,254,411
513,554
1,713,482
17,709
415,963

81,534,586

82,286,939

77,323,598

78,493,533

140,613,189

142,365,463

94,413,695

95,287,772

รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

กรรมการ

11
11
11
13
22
12
12
14

กรรมการ

.

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - สุ ทธิ
ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - สุ ทธิ
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ส่ วนของเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพื่อขาย

15
16, 22
22

12,534,282
17,645,267
92,300

36,905,656
17,428,944
77,000

4,321,887
4,099,393
944,832

28,638,929
3,512,941
923,957

17
18

751,461
-

764,733
2,499,835

692,240
-

701,910
2,499,835

19

78,874
204,649

82,308
291,838

11,442
-

12,241
-

288,841
316,325
71,451

596,375
506,045
89,119

43,574
81,498
-

169,595
83,722
-

31,983,450

59,241,853

10,194,866

36,543,130

14,915,446
36,293,343
188,327
1,954,689
4,450,929
381,604
2,545,618

963,325
24,417,199
208,439
1,916,304
4,499,820
1,037,913
2,644,674

14,859,046
36,293,343
18,128
473,190
381,604
403,421

840,941
24,417,199
20,080
455,667
1,037,913
453,216

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

60,729,956

35,687,674

52,428,732

27,225,016

รวมหนีส้ ิ น

92,713,406

94,929,527

62,623,598

63,768,146

10

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
หุน้ กู้ - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน - สุ ทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

17
18
19

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,971,815,496 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท

1,492,954

1,492,954

1,492,954

1,492,954

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 4,771,815,496 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

149,295
27,996,815
(5,594,101)

149,295
26,528,035
(4,575,938)

149,295
10,582,032
(82,513)

149,295
10,275,437
(46,389)

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

43,693,292
4,206,491

43,242,675
4,193,261

31,790,097
-

31,519,626
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

47,899,783

47,435,936

31,790,097

31,519,626

140,613,189

142,365,463

94,413,695

95,287,772

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

22
22

31,426,879
(27,097,352)

31,209,526
(26,213,486)

5,252,016
(4,812,566)

4,234,208
(3,830,216)

22
22

4,329,527
589,628
483,939

4,996,040
264,128
322,157

439,450
321,420
555,594

403,992
19,273
663,079
419,088

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น

5,403,094
(1,534,942)
(1,913,538)
-

5,582,325
(1,664,437)
(1,729,821)
(258)

1,316,464
(164,006)
(438,666)
-

1,505,432
(162,422)
(386,352)
-

กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน

1,954,614
(497,542)

2,187,809
(371,757)

713,792
(409,541)

956,658
(217,911)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
กําไรสุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้เงินปั นผล
รายได้อื่น

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

11

1,457,072
266,079

1,816,052
56,436

304,251
-

738,747
-

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

20

1,723,151
(199,055)

1,872,488
(349,898)

304,251
2,344

738,747
(76)

10

1,524,096
35,695

1,522,590
(149,476)

306,595
-

738,671
-

1,559,791

1,373,114

306,595

738,671

ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

1,433,084
35,695

1,380,299
(149,476)

306,595
-

738,671
-

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,468,779
91,012

1,230,823
142,291

306,595
-

738,671
-

1,559,791

1,373,114

306,595

738,671

0.30
0.01

0.29
(0.03)

0.06
-

0.15
-

0.31

0.26

0.06

0.15

กําไรสํ าหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร:

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้นที่เป็ นของส่ วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน

21

5

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท
กําไรสําหรับงวด

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

1,559,791

1,373,114

306,595

738,671

(74,901)

70,635

-

-

(74,901)

70,635

-

-

(876,496)

(167,504)

-

-

(36,120)

(343)

(36,124)

-

(912,616)

(167,847)

(36,124)

-

(987,517)

(97,212)

(36,124)

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

572,274

1,275,902

270,471

738,671

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

485,018
87,256

1,122,825
153,077

270,471
-

738,671
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

572,274

1,275,902

270,471

738,671

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
-สํารองอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
-ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินสุ ทธิจากภาษีเงินได้
-การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผือ่ ขายสุ ทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวดสุ ทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กําไรสะสม

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
การเปลีย่ น
แปลงในมูลค่ า
การแปลงค่ า ของเงินลงทุน
งบการเงิน
เผื่อขาย
พันบาท
พันบาท

การเปลีย่ น
รวม
แปลงสั ดส่ วน องค์ ประกอบ
เงินลงทุนใน อื่นของส่ วน
สํ ารองอื่น
บริษัทย่ อย ของเจ้ าของ
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
หมายเหตุ
พันบาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
พันบาท

จัดสรรแล้ว
- สํ ารองตาม
กฎหมาย
พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การได้มาในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ
สิ ทธิในการซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ
การจ่ายเงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

1,192,954
-

19,948,329
-

149,295
-

24,309,334
1,230,823

784,782
(178,290)

(1,890)
(343)

(9,821)
(1,877,499)
70,635

(1,156,761)
-

(383,690)
(1,877,499)
(107,998)

45,216,222
(1,877,499)
1,122,825

2,753,572
1,877,499
(63,289)
153,077

47,969,794
1,877,499
(1,877,499)
(63,289)
1,275,902

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

1,192,954

19,948,329

149,295

25,540,157

606,492

(2,233)

(1,816,685)

(1,156,761)

(2,369,187)

44,461,548

4,720,859

49,182,407

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ลดลงสุ ทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

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

-

-

-

1,468,780

(872,741)

(36,120)

(74,901)

(34,401)
-

(34,401)
(983,762)

(34,401)
485,018

(74,026)
87,256

(108,427)
572,274

1,192,954

19,948,329

149,295

27,996,815

(943,040)

(84,780)

(1,960,301)

(2,605,980)

(5,594,101)

43,693,292

4,206,491

47,899,783

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

11

ยังไม่ ได้
จัดสรร
พันบาท

รวมส่ วน
ของเจ้ าของ
พันบาท

ส่ วนได้ เสี ยที่
ไม่ มอี าํ นาจ
ควบคุม
พันบาท

รวม
พันบาท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
จัดสรรแล้ว
การเปลีย่ นแปลงใน รวมองค์ ประกอบ
- สํ ารองตาม
มูลค่ าของเงินลงทุน
อื่นของส่ วน
กฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
เผื่อขาย
ของเจ้ าของ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
พันบาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

1,192,954
-

19,948,329
-

149,295
-

9,917,685
738,671

-

-

31,208,263
738,671

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

1,192,954

19,948,329

149,295

10,656,356

-

-

31,946,934

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

1,192,954
-

19,948,329
-

149,295
-

10,275,437
306,595

(46,389)
(36,124)

(46,389)
(36,124)

31,519,626
270,471

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

1,192,954

19,948,329

149,295

10,582,032

(82,513)

(82,513)

31,790,097

รวม
พันบาท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม
รายการปรับปรุ งกําไรจากการดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายส่ วนลด/ส่ วนเกินจากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
(กลับรายการ) ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(กลับรายการ) ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ของกลุ่มที่จาํ หน่าย
ที่จดั ประเภทไว้เพื่อขาย
สํารองหนี้สินของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพื่อขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพื่อขาย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

1,723,151
35,495

1,872,488
(147,699)

304,251
-

738,747
-

1,758,646

1,724,789

304,251

738,747

12
12

617,646
61,159
(35,022)
12,840
4,053
-

645,939
55,902
(132,628)
(10,858)
(42,028)
32,480

93,945
6,591
(24,686)
(599)
4,858
-

93,232
2,695
(121,464)
264
(37,455)
-

10

10,469
6,979
54,688
(50,783)

50,213
-

17,945
-

16,567
-

1,501
(266,079)
(362,745)
497,542
(257,196)

11,617
(56,436)
274,583
371,757
(52,017)

(281)
(137,247)
409,541
(395,611)

(385)
(74,376)
(663,079)
217,911
(247,094)

10

11

2,053,698

2,873,313

278,707

(74,437)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
- สิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

252,317
(314,798)
112,908
(129,237)
151,699
(172,503)
10,352
(5,788)

914,542
2,977,106
(111,085)
(15,802)
(973,336)
(279,824)
(5,301)
(15,282)

401,438
84,465
31,403
20,012
324,461
10,150
15,988
(423)

717,383
175,557
28,594
(105)
(78,100)
(41,459)
6,408
(1,588)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
- จ่ายภาษีเงินได้

1,958,648
(263,861)

5,364,331
(196,775)

1,166,201
(3,007)

732,253
(3,842)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,694,787

5,167,556

1,163,194

728,411

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพื่อขาย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) สุ ทธิ จากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับสุ ทธิ จากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ

11
11
11

22
22

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

95,215
(860,176)
5,528
(149,939)
(26,671)
(10,624)
(92)
4,268
1,267
(77)
12,194
37,301

1,177
(680,286)
16,414
(20,748)
(1,378,758)
(384)
(137,700)
(53)
4,188
30,600
138
1,395
8,979
4,897

(177,185)
772
(138,053)
(74,662)
(380,918)
440,471
(4,457)
196,231
-

(128,304)
762
(14,854)
(1,575)
(384)
(632,044)
19,001,603
(20,701,605)
121,226
445,869

(891,806)

(2,150,141)

(137,801)

(1,909,306)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายสุ ทธิ จากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิ จากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(24,527,072)
15,300
14,269,054
(176,419)
(83,480)
12,000,000
(2,500,000)
(22,144)
(312,513)
(69,781)
(15,898)

(4,790,486)
(1,900)
(174,719)
(302,599)
(65,019)
(19,543)

(24,588,743)
21,370
14,269,000
(112,500)
(83,480)
12,000,000
(2,500,000)
(22,144)
(302,289)
(5,480)
(2,751)

(833,539)
280,635
(112,500)
(204,799)
(1,744)
(3,885)

(108,427)
(20)
(14)

(15)
-

(20)
-

(15)
-

(1,531,414)

(5,354,281)

(1,327,037)

(875,847)

(728,433)
730,859

(2,336,866)
2,590,306

(301,644)
13,404

(2,056,742)
2,092,174

(16,419)

5,721

(3)

(7,137)

7

(13,993)

259,161

(288,243)

28,295

16

451,282

166,456

103,188

32,872

17
17
17
18
18
18
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เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

7

รายการทีไ่ ม่ กระทบเงินสด
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(รวมอยูใ่ นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดและบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ซึ่ งจัดตั้งและจดทะเบี ยนในประเทศไทย และมีที่อยู่ตำมที่ ได้จดทะเบี ยนคือ เลขที่ 72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิ จ 1 ตำบลท่ำทรำย
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร บริ ษทั มีสำนักงำนสำขำ 11 แห่งในกรุ งเทพมหำนครและจังหวัดสมุทรสำคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั ประกอบกิจกำรในประเทศไทย ส่ วนบริ ษทั ย่อยประกอบกิจกำรทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ธุรกิจหลักของบริ ษทั และ
บริ ษ ทั ย่อยในประเทศคื อเป็ นผูผ้ ลิ ต ผูจ้ ำหน่ ำยอำหำรทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็น และบรรจุ กระป๋ อง นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ย่อยในประเทศ
ยังประกอบธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่ งพิมพ์ และธุรกิจอำหำรสัตว์
ส่ วนธุรกิจหลักของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยในทวีปอเมริ กำ ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์จำก
กุง้ มังกรและสัตว์ทะเลอื่น ๆ และเป็ นผูน้ ำเข้ำกุง้ และอำหำรทะเลแช่แข็ง เพื่อจัดจำหน่ ำยให้ภตั ตำคำร ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนค้ำส่ ง และ
บริ ษทั ย่อยต่ำง ๆ ในทวีปยุโรปซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรู ปและแช่เย็นแบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่ำง ๆ ในทวีป
ยุโรป ทวีปอเมริ กำ และทวีปออสเตรเลีย ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำของตนเอง รวมทั้งบริ ษทั ย่อยในทวีปเอเชี ยซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและ
จำหน่ำยอำหำรทะเลในเวียดนำมและจีน
ข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมและข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรระหว่ ำ งกำลได้ รั บ อนุ ม ัติ จ ำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่
8 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลที่นำเสนอนี้ได้มีกำรสอบทำนแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ข้อมูลทำงกำรเงิน
หลัก (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของ และ
งบกระแสเงินสด)ได้นำเสนอในรู ปแบบที่ สอดคล้องกับรู ปแบบของงบกำรเงินประจำปี ซึ่ งเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย
ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน ส่ วนหมำยเหตุประกอบข้อมู ลทำงกำรเงินจัดทำเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมำยเหตุ
ประกอบข้อมูลทำงกำรเงินเพิ่มเติมตำมข้อกำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ออกภำยใต้
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ตัวเลขเปรี ยบเทียบได้มีกำรจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงินปี ปั จจุบนั
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดั ทำตำมกฎหมำย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
12

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
3

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำยจ่ำยที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นครั้ งครำวในระหว่ำงงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญ ชี โดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลตั้งค้ำงจ่ำยไว้โดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำจะได้
มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง
มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ควำมชัดเจนในหลำยประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้
- ควำมมีสำระสำคัญ - กิจกำรไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ป แบบที่ จะส่ งผลให้ผูใ้ ช้งบกำรเงิน มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
รำยกำรได้ลดลง หำกเป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบำยผลกระทบที่มีต่อฐำนะกำรเงินหรื อ
ผลกำรดำเนินงำน
- กำรแยกแสดงรำยกำรและกำรรวมยอด - กิ จกำรอำจต้องแยกแสดงข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นแต่ละรำยกำรบรรทัดตำมข้อกำหนดของ
มำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 1 หำกข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วส่ งผลต่ อ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ฐำนะกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ นงำน
ของกิจกำร นอกจำกนี้มำตรฐำนฉบับดังกล่ำวยังให้แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรรวมยอดรำยกำร
- หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน - ยืนยันว่ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินไม่จำเป็ นต้องเรี ยงลำดับตำมลำดับกำรแสดงรำยกำรในงบ
กำรเงิน
- รำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจำกเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสี ยจะมีกำรจัดกลุ่มโดยพิจำรณำว่ำเป็ นรำยกำรที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลังหรื อไม่
โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรำยกำรบรรทัดแยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559) กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ กำรกำหนดให้มีควำมชัดเจนขึ้นว่ำกำรคำนวณค่ำเสื่ อม
รำคำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยอ้ำงอิงกับรำยได้น้ นั ไม่เหมำะสม และกำรแก้ไขขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ให้รวมถึง
พืชที่ให้ผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงกำรเกษตร
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือกำรกำหนดกำรเลือกใช้อตั รำคิดลดสำหรับกำรประมำณ
ผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนให้มีควำมชัดเจนขึ้น โดยระบุให้ใช้อตั รำผลตอบแทนของหนี้ สินที่มีสกุลเงินเดียวกับสกุล
เงินของหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนที่ตอ้ งจ่ำยเป็ นสำคัญ ไม่ใช่พิจำรณำจำกประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรแก้ไขโดยให้ทำงเลือกเพิ่มในกำรบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำ
และบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เพิ่มเติมจำกเดิม
ที่ให้ใช้วิธีรำคำทุนหรื อวิธีมูลค่ำยุติธรรม (เมื่อมีกำรประกำศใช้) ทั้งนี้ กิจกำรสำมำรถเลือกใช้นโยบำยกำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนแต่
ละประเภท (บริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำ และบริ ษทั ร่ วม) แตกต่ำงกัน และในกรณี ที่กิจกำรเปลี่ ยนมำใช้วิธีส่วนได้เสี ยจะต้องทำกำร
ปรับปรุ งงบกำรเงินย้อนหลัง บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำ และบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วิธี
รำคำทุนและไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยในกำรบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำว
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) ให้ทำงเลือกเพิ่มเติมสำหรับกิจกำรที่ไม่ใช่กิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุน
ที่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำซึ่งเป็ นกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุน ในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำที่เป็ นกิจกำรที่ดำเนิ นธุ รกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนนั้นโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย โดยสำมำรถยังคงกำรวัดมูลค่ำเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำนั้น ๆ ด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมตำมที่บริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำนั้น ๆ ใช้อยู่ หรื อจะ
ถอดกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมออกและจัดทำงบกำรเงินรวมที่ระดับของบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำที่เป็ นกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำน
กำรลงทุนแทน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) กำรเปลี่ ยนแปลงที่ สำคัญคือได้กำหนดให้มีควำมชัดเจนถึ งควำมหมำยของกำร
อ้ำงอิงในมำตรฐำน ไปยัง “ข้อมูลที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล หรื อที่ อื่นในรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล” ว่ำกิ จกำรที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้ จะต้องอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลไปถึงยังรำยงำนอื่นที่มีขอ้ มูล
ดังกล่ำวอย่ำงเฉพำะเจำะจง โดยที่ ผูใ้ ช้งบกำรเงินต้องสำมำรถเข้ำถึงรำยงำนอื่นที่ มีขอ้ มูลนั้นในลักษณะและเวลำเดี ยวกันกับงบ
กำรเงินระหว่ำงกำล
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโดยให้มีขอ้ สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำกำรตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนโดยกำรอ้ำงอิงจำกรำยได้น้ นั ไม่เหมำะสม ข้อสันนิ ษฐำนนี้ อำจหักล้ำงได้หำกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แสดงให้เห็นถึงตัว
วัดของรำยได้ (นัน่ คือตัววัดของรำยได้เป็ นปั จจัยของมูลค่ำที่จะได้รับจำกสิ นทรัพย์) หรื อหำกสำมำรถแสดงได้วำ่ รำยได้และกำรใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จำกสิ นทรัพย์มีควำมสัมพันธ์กนั เป็ นอย่ำงมำก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ควำมชัดเจนเพิ่มเติมในกรณี ที่สินทรัพย์
(หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจำหน่ ำย) ถูกจัดประเภทใหม่จำก “ที่ถือไว้เพื่อขำย” เป็ น “ที่มีไว้เพื่อจ่ำยให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้ำของ” หรื อถูกจัด
ประเภทใหม่ในทำงตรงกันข้ำมนั้น ไม่ถือว่ำเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรขำยหรื อแผนกำรจ่ำยและไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำร
บันทึกบัญชีสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559) ได้กำหนดให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้นสำหรับ 1) กำรซื้ อส่ วนได้เสี ยใน
กำรดำเนิ นงำนร่ วมกันที่กิจกรรมของกำรดำเนิ นงำนร่ วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็ นธุ รกิ จ ให้ผูซ้ ้ื อนำหลักกำรบัญชี ของกำรรวม
ธุรกิจมำถือปฏิบตั ิ และ 2) ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมดำเนินงำนมีกำรซื้อส่ วนได้เสี ยในกำรดำเนินงำนร่ วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่ วนได้เสี ยเดิมที่มีอยู่
ในกำรดำเนินงำนร่ วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่ำใหม่ หำกร่ วมดำเนินงำนยังคงมีกำรควบคุมร่ วมอยู่
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวข้ำงต้นไม่มีผลกระทบที่มีนยั สำคัญต่อกลุ่ม
บริ ษทั

4

กำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมู ลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพิ นิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติ ที่มีผลกระทบต่ อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญ ชี มำใช้ และจำนวนเงินของสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และ
แหล่งที่มำของข้อมูลที่สำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยูม่ ำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
5

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน
คณะผูบ้ ริ หำรกลุ่มไทยยูเนี่ ยน คือ ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรกำหนดส่ วนงำนดำเนิ นงำน
จำกข้อมูลที่จะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้ ริ หำรกลุ่มไทยยูเนี่ ยน โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรดำเนิ นงำน
ของส่ วนงำน
เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ในกำรบริ ห ำรงำน กลุ่ ม บริ ษ ัท จัด โครงสร้ ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตำมประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก ำร
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้
•
ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรู ป
•
ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
•
ผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ และธุรกิจอื่น
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรรวมส่ วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ี อ ำนำจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้ำนกำรด ำเนิ น งำนสอบทำนผลกำรด ำเนิ น งำนของแต่ ละส่ วนงำนแยกจำกกัน เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดย
พิจำรณำจำกกำไรขั้นต้น ซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรขั้นต้นในงบกำรเงิน
กำรบันทึ กบัญ ชี ส ำหรั บรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่ รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับกำรบันทึ กบัญชี ส ำหรั บรำยกำรธุ รกิ จกับ
บุคคลภำยนอก ข้อมูลทำงกำรเงินรวมได้ตดั รำยกำรระหว่ำงกันออกแล้ว

16

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
5

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้และกำไรขั้นต้นของข้อมูลตำมส่ วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
และ พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน

ผลิตภัณฑ์
อำหำรทะเล
แปรรู ป
พันบำท

14,348,346 12,634,453
2,867,190 1,588,719
17,215,536 14,223,172

4,444,080
1,079,446
5,523,526

1,450,235

965,320

รำยได้ รวม
ผลกำรดำเนินงำน
กำไรขั้นต้ นของส่ วนงำน
2,294,897
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
รำยได้อื่น
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสำหรับงวด

ผลิตภัณฑ์
อำหำรทะเล
ผลิตภัณฑ์
แช่ แข็ง อำหำรสั ตว์
แช่ เย็น และ
ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจที่
เพิม่ มูลค่ ำ
เกีย่ วข้ อง และธุรกิจอื่น
พันบำท
พันบำท

รวมส่ วนงำนที่ ตัดรำยกำร
รำยงำน ระหว่ ำงกัน งบกำรเงินรวม
พันบำท
พันบำท
พันบำท
31,426,879
5,535,355 (5,535,355)
36,962,234 (5,535,355)
4,710,452

(380,925)

31,426,879
31,426,879
4,329,527
(3,448,480)
881,047
(497,542)
266,079
1,073,567
1,723,151
(199,055)
1,524,096
35,695
1,559,791
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
5

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้และกำไรขั้นต้นของข้อมูลตำมส่ วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
และ พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน

ผลิตภัณฑ์
อำหำรทะเล
แปรรู ป
พันบำท

15,198,219 12,225,372
2,242,312
995,762
17,440,531 13,221,134

3,785,935
1,268,858
5,054,793

978,244

990,730

รำยได้ รวม
ผลกำรดำเนินงำน
กำไรขั้นต้ นของส่ วนงำน
2,745,812
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
รำยได้อื่น
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ขำดทุนสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสำหรับงวด

ผลิตภัณฑ์
อำหำรทะเล
ผลิตภัณฑ์
แช่ แข็ง อำหำรสั ตว์
แช่ เย็น และ
ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจที่
เพิม่ มูลค่ ำ
เกีย่ วข้ อง และธุรกิจอื่น
พันบำท
พันบำท

รวมส่ วนงำนที่ ตัดรำยกำร
รำยงำน ระหว่ ำงกัน งบกำรเงินรวม
พันบำท
พันบำท
พันบำท
31,209,526
4,506,932 (4,506,932)
35,716,458 (4,506,932)
4,714,789

281,254

31,209,526
31,209,526
4,996,040
(3,394,258)
(258)
1,601,524
(371,757)
56,436
586,285
1,872,488
(349,898)
1,522,590
(149,476)
1,373,114
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
5

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศำสตร์
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกกำหนดขึ้นตำมสถำนที่ต้ งั ของลูกค้ำ

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
ประเทศไทย
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศในทวีปยุโรป
ประเทศอื่น ๆ
รวมรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
2,548,517
12,661,656
2,024,848
9,757,724
4,434,134
31,426,879

2,621,371
12,752,032
1,813,660
10,109,406
3,913,057
31,209,526

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่
ในระหว่ำงงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับ
หรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
6

มูลค่ ำยุติธรรม
กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำและรับรู ้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ
ควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูลสำมำรถแสดงได้ดงั นี้
•
•
•

ข้อ มู ล ระดับ ที่ 1 ได้แ ก่ รำคำเสนอซื้ อ ขำย (ไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง) ในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ อ งส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น
อย่ำงเดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลรำคำตลำด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้อำ้ งอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่
สำมำรถสังเกตได้)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
6

มูลค่ ำยุติธรรม (ต่อ)
กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั มี สินทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 ดังนี้

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่รับรู้ มูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่รับรู้ มูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน

ข้ อมูลระดับ 1
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อมูลระดับ 2
ข้ อมูลระดับ 3
รวม
พันบำท
พันบำท
พันบำท

2,610,232

ข้ อมูลระดับ 1
พันบำท

-

-

2,610,232

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ตรวจสอบแล้ ว)
ข้ อมูลระดับ 2
ข้ อมูลระดับ 3
รวม
พันบำท
พันบำท
พันบำท

2,650,641

-

-

2,650,641

รำยกำรข้ำงต้นแสดงไว้ในเงินลงทุนระยะยำวอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดับข้อมูลของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงงวด
7

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

ณ วันที่

เงินสดในมือ
เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์
เงินฝำกประจำไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
หัก เงินเบิกเกินบัญชี (หมำยเหตุฯข้อ 15)
รวมเงินสด-ที่แสดงในงบกระแสเงินสด

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
4,348
465,475
620
470,443
(484,436)
(13,993)

6,443
933,127
36,552
976,122
(245,263)
730,859

523
6,100
6,623
(294,866)
(288,243)

887
12,517
13,404
13,404
20

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
8

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ

ณ วันที่

ลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุฯ ข้อ 22)
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - กิจกำรอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรอื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
บัตรภำษี
รำยได้คำ้ งรับ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท

14,279,067
(442,019)
13,837,048

15,231,996
(433,857)

3,417,501
(30,237)

14,798,139

3,007,309
(29,638)
2,977,671

454,282
249,789

225,256
-

430,207
249,789

233,514
-

51,859
431,441
614,015
82,828
66,961
372,904
16,161,127

53,905
439,130
496,223
89,312
75,334
234,945

75,279
44,359
82,184
53,314
8,452
23,907
3,945,162

116,992
52,508
78,196
16,670
77,525

16,412,244

3,387,264

3,962,669

ลูกหนี้กำรค้ำสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

ณ วันที่

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท
11,272,893
2,372,928
97,284
103,432
364,931
14,211,468
(442,019)
13,769,449

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท
11,298,894
2,978,323
336,541
61,011
418,399
15,093,168
(433,857)
14,659,311

849,642
297,998
15,472
3,303
27,821
1,194,236
(29,638)
1,164,598

880,214
488,172
64,208
2,794
27,576
1,462,964
(30,237)
1,432,727
21

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
8

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้กำรค้ำสำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้ (ต่อ)

ณ วันที่

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุฯ ข้อ 22)
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท

41,306
26,293
67,599

43,152
95,676
138,828

1,359,430
392,974
60,669
1,813,073

1,610,120
339,709
4,708

13,837,048

14,798,139

2,977,671

3,387,264

1,954,537

22

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
9

สิ นค้ ำคงเหลือ - สุ ทธิ

ณ วันที่

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป - สุ ทธิ
งำนระหว่ำงทำ - สุ ทธิ
วัตถุดิบและของใช้สิ้นเปลือง - สุ ทธิ
วัสดุประกอบและภำชนะบรรจุ - สุ ทธิ
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
อะไหล่ - สุ ทธิ
รวมสิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท
22,021,356
362,522
10,295,747
1,623,974
4,102,458
723,519
39,129,576

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท
23,806,750
320,393
9,633,381
1,534,831
3,594,584
736,252
39,626,191

1,862,834
10,872
2,029,530
134,735
616,840
25,662
4,680,473

1,867,952
1,979,711
146,802
752,629
22,701
4,769,795

ณ วันที่ 31 มี นำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตั้งรำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับในข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 878.16 ล้ำนบำท และ 62.29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : จำนวน
901.59 ล้ำนบำท และ 57.43 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 สิ นค้ำคงเหลือบำงส่ วนของกลุ่มบริ ษทั จำนวน 625.44 ล้ำนบำท ได้นำไปจำนำไว้กบั สถำบันกำรเงิน
เพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : จำนวน 539.94 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุฯ ข้อ 17)
10

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้แสดงเจตนำรมณ์ที่จะยกเลิกส่ วนงำนประมงในประเทศกำน่ำ โดยบริ ษทั ย่อยที่ประกอบ
ขึ้นเป็ นส่ วนงำนนี้ได้ถูกรำยงำนไว้ในงบกำรเงินเป็ นกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำเซ็นสัญญำขำยและสัญญำตกลงควำม
เข้ำใจที่จะขำยเรื อที่เกี่ยวข้องในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะขำยสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในปี พ.ศ. 2560
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ถู ก จัด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขำย ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2560 และ ณ วัน ที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ส่ วนใหญ่ได้แก่ เรื อ อุปกรณ์ สิ นค้ำคงเหลือ สิ นทรัพย์อื่น และหนี้สินอื่น

23

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
10

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก (ต่อ)
ข้อมูลทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำนประมงสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2559 สำมำรถแสดงดังตำรำงข้ำงล่ ำง ในงบก ำไรขำดทุ น และงบกระแสเงิ น สดต้อ งแยกกำรด ำเนิ น งำนที่ ยกเลิ ก จำกกำร
ดำเนินงำนปกติ ตัวเลขเปรี ยบเทียบต้องมีกำรปรับปรุ งย้อนหลัง

10.1 ข้ อมูลกระแสเงินสดของกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กระแสเงินสดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 แสดงได้ดงั นี้

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
122,159
1,870
(23,177)
100,852

(41,067)
(2,343)
32,850
(10,560)

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พันบำท

863,445
65,471
41,939
970,855

931,910
59,216
41,335
1,032,461

10.2 สิ นทรัพย์ ของกลุ่มที่จำหน่ ำยที่จัดประเภทไว้ เพื่อขำย

ณ วันที่

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
สิ นค้ำคงเหลือ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ำยที่จดั ประเภทไว้เพือ่ ขำย

24

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
10

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก (ต่อ)

10.3 หนีส้ ิ นของกลุ่มที่จำหน่ ำยที่จัดประเภทไว้ เพื่อขำย

ณ วันที่

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ประมำณกำรหนี้สิน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินของกลุ่มที่จำหน่ำยที่จดั ประเภทไว้เพือ่ ขำย

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พันบำท

49,874
21,577
71,451

73,658
14,745
716
89,119

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถือไว้เพื่อขำยได้ถูกปรับมูลค่ำลดลงให้เป็ นมูลค่ำยุติธรรมหัก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจำนวน 10.47 ล้ำนบำทสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 มูลค่ำยุติธรรมวัดมูลค่ำโดยกำร
ใช้รำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ของเรื อและอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง
10.4 ผลสะสมของรำยได้ หรื อค่ ำใช้ จ่ำยที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกีย่ วข้ องกับกลุ่มที่จำหน่ ำยที่จัดประเภทไว้ เพื่อขำย

ณ วันที่

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พันบำท

(11,584)

(103,613)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
10

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก (ต่อ)

10.4

ผลสะสมของรำยได้ หรื อค่ ำใช้ จ่ำยที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกีย่ วข้ องกับกลุ่มที่จำหน่ ำยที่จัดประเภทไว้ เพื่อขำย (ต่อ)
รำยละเอี ยดของผลกำรดำเนิ นงำนของกำรดำเนิ นงำนที่ ยกเลิ กและกำรรับ รู ้ กำรประเมิ นมู ลค่ำใหม่ ของสิ นทรั พย์ห รื อกลุ่ มของ
สิ นทรัพย์ที่จำหน่ำย มีดงั นี้

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
รำยได้
กำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รำยได้อื่น
กำไร (ขำดทุน) ก่อนหักภำษี
ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) หลังหักภำษีเงินได้

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
26,503

47,217

4,717
(6,979)
(10,469)
(12,731)
(811)
49,037
35,495
200
35,695

(147,894)
(147,894)
195
(147,699)
(1,777)
(149,476)

26

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11 เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

ณ วันที่

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และกำรร่ วมค้ำ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
10,449,696
606,198

10,492,318
626,463

27,926,598
835,293
-

27,851,936
835,293
-

11,055,894

11,118,781

28,761,891

28,687,229

จำนวนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนมีดงั นี้

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ
รวมส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
296,828
(30,749)

69,283
(12,847)

-

-

266,079

56,436

-

-
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11
11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท

บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนำ
อุตสำหกรรม จำกัด (TUM)
บริ ษทั สงขลำแคนนิ่ ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซี ฟ้ดู จำกัด
บริ ษทั ธี ร์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (TFM)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิ กส์ จำกัด
Thai Union North America, Inc.
(TUNA)
Thai Union Investment
Holding Co., Ltd. (TUIH)
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน)
Seafood International One FZCO

Thai Union China Co., Ltd.
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด
Thai Union European Seafood 1 S.A.
รวม

ลักษณะธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลำทูน่ำ
กระป๋ องและอำหำรสัตว์
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอำหำร
ทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและส่ งออกกุง้ แช่แข็ง
ผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์
ผูผ้ ลิตสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไป
ผูล้ งทุน
ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำร
และสัตว์น้ ำแช่แข็ง
ผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร

ผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร
ธุรกิจพำณิ ชย์อิเล็คทรอนิกส์
ผูล้ งทุน

จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

ทุนเรียกชำระแล้ ว

สั ดส่ วนเงินลงทุน

รำคำทุน

เงินปันผลรับระหว่ ำงงวด

ไทย

31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
300 ล้ำนบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
300 ล้ำนบำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
99.66

ไทย

360 ล้ำนบำท

360 ล้ำนบำท

99.55

99.55

2,006,664

2,006,664

-

358,386

300 ล้ำนบำท
70 ล้ำนบำท
500 ล้ำนบำท
40 ล้ำนบำท
343.5 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐฯ
0.5 ล้ำนยูโร

300 ล้ำนบำท
70 ล้ำนบำท
500 ล้ำนบำท
40 ล้ำนบำท
343.5 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ

51.00
90.00
51.00
98.00
100.00

51.00
90.00
51.00
98.00
100.00

189,316
20,699
255,000
96,019
11,741,316

189,316
20,699
255,000
96,019
11,741,316

-

18,360
107,100
-

0.5 ล้ำนยูโร

100.00

100.00

20,046

20,046

-

1,308,989

330 ล้ำนบำท

330 ล้ำนบำท

77.44

77.44

1,331,470

1,331,470

-

255,542

0.1 ล้ำนสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
เดอร์แฮม
8 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
1 ล้ำนบำท
212 ล้ำนยูโร

0.1 ล้ำนสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
เดอร์แฮม
8 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
1 ล้ำนบำท
212 ล้ำนยูโร

60.00

60.00

575

575

-

-

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

111,095
1,000
9,504,991
27,926,598

36,433
1,000
9,504,991
27,851,936

-

3,035,005

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริ กำ
มอริ เชียส
ไทย
สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
จีน
ไทย
ลักเซมเบิร์ก

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
99.66

31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท
2,648,407

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พันบำท
2,648,407

31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท
-

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พันบำท
986,628

28

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่ำงงวด มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560

พันบำท

รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มขึ้น - สุ ทธิ
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

27,851,936
74,662
27,926,598

ในไตรมำสหนึ่ งของปี พ.ศ. 2560 Thai Union China Co., Ltd. ได้เรี ยกช ำระค่ ำหุ ้ น เพิ่ ม เติ ม เป็ นจำนวนทั้งหมด 2.1 ล้ำนเหรี ย ญ
สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ำจำนวน 74.66 ล้ำนบำท
บริ ษทั ที่อยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวม มีดงั นี้

ชื่ อบริษัท

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
Thai Union Investment North America LLC
(ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 100)
Tri-Union Seafoods, LLC
(ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 100)
Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP)
(ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 100)
US Pet Nutrition, LLC (USPN)
(ถือหุน้ ร้อยละ 99 โดย TUNA และ
ร้อยละ 1 โดย Tri-Union Seafoods, LLC)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

ผูล้ งทุน

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยปลำทูน่ำและ
อำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลแช่แข็ง
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อำหำรสัตว์

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

29

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)

ชื่ อบริษัท

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
บริ ษทั เอเซี ยนแปซิฟิคแคน จำกัด
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั สงขลำแคนนิ่ง
จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 99)
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd.
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั สงขลำแคนนิ่ง
จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 95.04)
Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH)
(ถือหุน้ โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.
ร้อยละ 100)
Thai Union Europe (เดิมชื่อ “MW Brands SAS”)
(ถือหุน้ โดย Thai Union France Holding 2 SAS
ร้อยละ 100)
MW Brands Seychelles Limited
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)
Etablissements Paul Paulet SAS
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)
European Seafood Investment Portugal
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe ร้อยละ 74
และโดย Thai Union France Holding 2 SAS
ร้อยละ 26)
Pioneer Food Cannery Limited
(ถือหุน้ โดย Etablissements Paul Paulet SAS
ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
สำหรับบรรจุอำหำร

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ไทย

99.54

99.54

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยปลำทูน่ำ
และอำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง

เวียดนำม

94.61

82.93

ผูล้ งทุน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

สำนักงำนใหญ่

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูส้ ่ งออกปลำทูน่ำกระป๋ อง

เซเชลส์

100.00

100.00

ผูผ้ ลิต นำเข้ำ จัดจำหน่ำยและ
ส่ งออกอำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลำซำร์ดีน
และปลำแมคคำเรลกระป๋ อง

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

โปรตุเกส

100.00

100.00

กำนำ

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตปลำทูน่ำกระป๋ อง

30

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)

ชื่ อบริษัท

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
Mareblu SRL
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe ร้อยละ 74
และโดย Thai Union France Holding 2 SAS
ร้อยละ 26)
UK Seafood Investments Limited
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)
Indian Ocean Tuna Limited
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe ร้อยละ 60)
John West Foods Limited
(ถือหุน้ โดย UK Seafood Investments
Limited ร้อยละ 100)
Irish Seafood Investments Limited
(ถือหุน้ โดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)
John West Holland BV
(ถือหุน้ โดย Irish Seafood Investments
Limited ร้อยละ 100)
TTV Limited
(ถือหุน้ โดย Etablissements Paul Paulet SAS
ร้อยละ 50)
บริ ษทั เจ้ำพระยำห้องเย็น จำกัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จำกัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ

ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยอำหำร
ทะเลกระป๋ อง

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

อิตำลี

100.00

100.00

สหรำช
อำณำจักร
เซเชลส์

100.00

100.00

60.00

60.00

สหรำช
อำณำจักร

100.00

100.00

ไอร์แลนด์

100.00

100.00

เนเธอร์แลนด์

100.00

100.00

ประกอบกิจกำรประมง

กำนำ

50.00

50.00

ให้เช่ำทรัพย์สิน

ไทย

77.44

77.44

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำร
และสัตว์น้ ำแช่แข็ง

ไทย

77.44

77.44

ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลำทูน่ำ
กระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลกระป๋ อง

31

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)

ชื่ อบริษัท

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
บริ ษทั ทักษิณสมุทร จำกัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 100)
EUROPEENNE DE LA MER SAS
(ถือหุน้ โดย Thai Union France Holding 2 SAS
ร้อยละ 100)
MERALLIANCE ARMORIC SAS
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS
ร้อยละ 100)
IMSAUM SCI
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS
ร้อยละ 100)
MERALLIANCE SAS
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS
ร้อยละ 100)
MERALLIANCE LOGISTIC
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS
ร้อยละ 100)
MERALLIANCE POLAND
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS
ร้อยละ 100)
ARMOARIC NORWAY
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS
ร้อยละ 100)
NACO TRADING
(ถือหุน้ โดย ARMORIC NORWAY ร้อยละ 100)
ESCO
(ถือหุน้ โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS
ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ

หยุดดำเนินกิจกำร

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ไทย

77.44

77.44

ผูล้ งทุน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตปลำแซลมอนรมควัน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ให้เช่ำทรัพย์สิน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูจ้ ดั จำหน่ำย
ปลำแซลมอนรมควัน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ประกอบกิจกำรขนส่ ง

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตปลำแซลมอนรมควัน

โปแลนด์

100.00

100.00

ผูล้ งทุน

นอร์เวย์

100.00

100.00

ผูจ้ ดั จำหน่ำยแซลมอน

นอร์เวย์

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำย
ปลำแซลมอนรมควัน

สก๊อตแลนด์

100.00

100.00

32

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
ชื่ อบริษัท

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
Thai Union Norway AS
(ถือหุน้ โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.
ร้อยละ 100)
King Oscar AS
(ถือหุน้ โดย Thai Union Norway AS ร้อยละ 100)
King Oscar Inc.
(ถือหุน้ โดย King Oscar AS ร้อยละ 100)
Norway Foods Europe b.v.
(ถือหุน้ โดย King Oscar AS ร้อยละ 100)
Thai Union Poland Sp. Z.o.o.
(ถือหุน้ โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.
ร้อยละ 100)
Tri-Union Frozen Products North America, LLC
(TUFPNA) (ถือหุน้ โดย TUFP ร้อยละ100)
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC
(ถือหุน้ โดย TUFPNA ร้อยละ 100)
Thai Union Germany GmbH (TUGe)
(ถือหุน้ โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.
ร้อยละ 100)
Thai Union Marine Nutrients GmbH
(ถือหุน้ โดย TUGe ร้อยละ 100)
Rugen Fisch AG
(ถือหุน้ โดย TUGe ร้อยละ 51)
Sassnitz Fisch GmbH
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ100)
Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs
GmbH (ถือหุน้ โดย Hawesta-Feinkost Hans
Westphal GmbH ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ผูล้ งทุน

นอร์เวย์

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำร
ทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำร
ทะเลกระป๋ อง

นอร์เวย์

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

เบลเยีย่ ม

100.00

100.00

โปแลนด์

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนเทคนิค

แคนำดำ

100.00

100.00

ผูล้ งทุน

เยอรมนี

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตกำรกลัน่ น้ ำมันปลำทูน่ำ

เยอรมนี

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูล้ งทุน

33

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
ชื่ อบริษัท

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
Artur Heymann GmbH & Co.KG
(ถือหุน้ โดย Hawesta-Feinkost Hans Westphal
GmbH ร้อยละ 100)
Wefina Feinkost Gunther Wehowsky GmbH
(ถือหุน้ โดย Artur Heymann GmbH & Co.KG
ร้อยละ 100)
Meekrone Fisch-Feinkost GmbH
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
Rugener Fischspezialitalen GmbH
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
F&M Fish & Meat Vertiebs GmbH
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und
Vertriebs KG (ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG
ร้อยละ 100)
Lysell GmbH & Co.KG
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
Lysell Verwaltungs GmbH
(ถือหุน้ โดย Lysell GmbH & Co.KG ร้อยละ 100)
Lysell Marken GmbH & Co.KG
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
Rugen Fisch Verwaltungs GmbH
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)
(ถือหุน้ โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ให้บริ กำรเช่ำสิ นทรัพย์

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

ลิทูเนีย

51.00

51.00

34

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

แคนำดำ

80.00

80.00

ผูล้ งทุน

แคนำดำ

80.00

80.00

เนเธอร์แลนด์

100.00

-

ชื่ อบริษัท

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
Thai Union Canada Inc.
(ถือหุน้ โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.
ร้อยละ 80)
C.H. Rich, Inc.
(ถือหุน้ โดย Thai Union Canada Inc.ร้อยละ 100)
Thai Union Trading Europe B.V.
(ถือหุน้ โดย Thai Union EU Seafood 1 S.A.
ร้อยละ 100)

ผูจ้ ดั จำหน่ำยอำหำรทะเล

สั ดส่ วนเงินลงทุน
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ในไตรมำสที่หนึ่งของปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั สงขลำแคนนิ่ง จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั ได้เพิ่มสัดส่ วนเงินลงทุน
ใน Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd.โดยทำให้สัดส่ วนเงินลงทุนสำหรับกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นจำกร้ อยละ 82.93 เป็ นจำนวนร้ อยละ
94.61 ที่รำคำจ่ำยซื้อจำนวน 108.43 ล้ำนบำท
ในเดื อ นมี น ำคม พ.ศ. 2560 ได้มี ก ำรจัด ตั้ง Thai Union Trading Europe B.V.ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของ Thai Union EU Seafood 1 S.A.
มีสดั ส่ วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 100
11.2

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมระหว่ำงงวด มีดงั ต่อไปนี้

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มขึ้น
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับ
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
พันบำท

10,492,318
26,671
296,828
(37,301)
(328,820)
10,449,696

835,293
835,293
35

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ (ต่อ)

11.2

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อบริษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษทั
บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
ผูผ้ ลิตและส่งออกปูอดั
บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จำกัด
ธุรกิจพำณิ ชย์อิเล็คทรอนิกส์
ภำยใต้เว็บไซต์
Avanti Feeds Limited
ผูผ้ ลิตและส่งออกอำหำร
(บริ ษทั จดทะเบียนในตลำด
สัตว์และผลิตภัณฑ์
หลักทรัพย์อินเดีย)
จำกกุง้
Seafood International Two FZCO
ผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อำหำร
Avanti Frozen Foods Private Limited (1) ผูผ้ ลิตและส่งออก
(ถือหุน้ โดย Avanti Feeds Limited
ผลิตภัณฑ์จำกกุง้
ร้อยละ 60)
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ทีเอ็น ฟำยน์ เคมีคอลส์ จำกัด ผูผ้ ลิตและส่งออก
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนำ ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
อุตสำหกรรม จำกัด ร้อยละ 49)
จำกอำหำรทะเล
LDH (La Doria) Limited (ถือหุน้ โดย ผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์
John West Foods Limited ร้อยละ 20) อำหำร
Red Lobster Master Holdings L.P. และ ผูล้ งทุน
GGCOF RL Blocker, LLC
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั Thai Union
Investments North America LLC
ร้อยละ 25)

สัดส่ วนเงินลงทุน

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้ เสีย

รำคำทุน

31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พันบำท

31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พันบำท

ไทย
ไทย

25.00
20.00

25.00
20.00

37,500
1,010

37,500
1,010

387,600
23,254

378,690
22,152

อินเดีย

25.12

25.12

117,064

117,064

719,919

665,804

สหรัฐ
อำหรับ
เอมิเรตส์
อินเดีย

40.00

40.00

384

384

(37,875)

(25,714)

55.07

55.07

679,335

679,335

740,934

719,147

835,293

835,293

1,833,832

1,760,079

ไทย

48.83

48.83

44,070

44,070

74,558

70,910

สหรำช
อำณำจักร
สหรัฐ
อเมริ กำ

20.00

20.00

95,940

95,940

435,228

466,694

25.00

25.00

8,134,847

8,108,176

8,106,078

8,194,635

8,274,857
9,110,150

8,248,186
9,083,479

8,615,864
10,449,696

8,732,239
10,492,318

บริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่ำวเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนื่ องจำกบริ ษทั มีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ร่ วมไม่เกิน
กึ่งหนี่งของจำนวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(1)

36

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ (ต่อ)

11.3 เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำระหว่ำงงวด มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560

พันบำท

รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิม่ ขึ้น
ส่ วนแบ่งขำดทุน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

626,463
10,624
(30,749)
(140)
606,198

ชื่ อบริษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้ ใน
ประเทศ

บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จำกัด จำหน่ำยอำหำรกุง้ และวัสดุ
ไทย
(กำรร่ วมค้ำของ
ในกำรเพำะพันธุ์กงุ้ และ
TFM และบริ ษทั อื่น
ลงทุนในบริ ษทั ที่
ในสัดส่วน 51:49)
ประกอบธุรกิจเพำะพันธุ์
และจำหน่ำยกุง้
Moresby International ผูล้ งทุนในธุรกิจกำรจับปลำ หมู่เกำะ
Holdings Inc. (กำร
บริ ติช
ร่ วมค้ำของ TUM
เวอร์จิ้น
และบริ ษทั อื่นใน
สัดส่วน 33:67)
Seafood International ผูล้ งทุน
หมู่เกำะเคย์
Holdco (กำรร่ วมค้ำ
แมน
ของ TUGe และ
บริ ษทั อื่นในสัดส่วน
41:59)
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

รำคำทุน
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้ เสีย
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท

26.01

26.01

576,300

576,300

479,028

499,982

33.22

33.22

136,535

136,535

116,686

126,481

41.00

41.00

10,624

-

10,484

-

723,459

712,835

606,198

626,463

37

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
12

ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย ที่ดิ น ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงำน ยำนพำหนะ และสิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้งและก่อสร้ำง และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้วยลิขสิ ทธิ์
เครื่ องหมำยกำรค้ำ ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำและผูจ้ ดั จำหน่ำย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ โดยมีกำรเคลื่อนไหวดังนี้

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่
31 มีนำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
(ตรวจสอบแล้ว)
ซื้อสิ นทรัพย์
จัดประเภทรำยกำรใหม่
จำหน่ำยระหว่ำงงวด - สุ ทธิ
ตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด - สุ ทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
สำหรับงวด
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุ ทธิ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ที่ดนิ อำคำร
สิ นทรัพย์
และอุปกรณ์
ไม่ มีตัวตน
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดนิ อำคำร
สิ นทรัพย์
และอุปกรณ์
ไม่ มีตัวตน
พันบำท
พันบำท

23,280,566
884,976
(3,201)
(3,802)
(3,186)

15,935,933
149,939
3,775
(41)

4,254,411
165,709
(491)
-

513,554
138,053
-

(617,646)
(200,569)

(61,159)
(406,441)

(93,945)
-

(6,591)
-

23,337,138

15,622,006

4,325,684

645,016

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยและบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศจำนวนรวม
217.00 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : จำนวน 381.87 ล้ำนบำท) ได้นำไปจดจำนองไว้กบั สถำบันกำรเงินเพื่อค้ ำประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุฯ ข้อ 17)
13

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

ณ วันที่

เงินลงทุนเผือ่ ขำย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
2,610,232
4,445
2,614,677

2,650,641
4,366
2,655,007

2,590,405
1,000
2,591,405

2,626,527
1,000
2,627,527
38

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนระยะยำวอื่น (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ ขำยในระหว่ำงงวดสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
พันบำท

2,650,641
(4,268)
(36,120)
(21)
2,610,232

2,626,527
(36,122)
2,590,405

รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
จำหน่ำยเงินลงทุน - สุ ทธิ
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในเงินลงทุน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
14

ค่ ำควำมนิยม
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุ ทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
15

13,646,643
(312,549)
13,334,094

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน

ณ วันที่

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ทรัสต์รีซีทและสิ นเชื่อเพื่อกำรส่ งออก
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกธนำคำร

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท

484,436
4,604,321
7,445,525

245,263
29,570,611
7,089,782

294,866
1,877,743
2,149,278

26,523,983
2,114,946

12,534,282

36,905,656

4,321,887

28,638,929

39

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
15

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่ งมีอตั รำดอกเบี้ยอยูร่ ะหว่ำงร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ
7.85 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 1.25 ต่ อปี ถึ งร้ อยละ 7.68 ต่อปี ) กลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั มี เงิ นกู้ยืมระยะสั้น
ทรัสต์รีซีท และสิ นเชื่ อเพื่อกำรส่ งออกซึ่ งมีอตั รำดอกเบี้ยอยูร่ ะหว่ำงร้อยละ 0.55 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.55 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี )
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำเงินกูร้ ะยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุฯ ข้อ 17) และออกหุ ้นกู้
(หมำยเหตุฯ ข้อ 18) เพื่อใช้ในกำรทดแทนเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน

16

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

ณ วันที่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุฯ ข้อ 22)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและเจ้ำหนี้อื่น
- กิจกำรอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและเจ้ำหนี้อื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้ำงจ่ำย
เงินมัดจำและรำยได้รับล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ค่ำซื้ออุปกรณ์และก่อสร้ำง
- กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้ออุปกรณ์และก่อสร้ำง
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท

10,951,828

11,424,731

2,471,970

2,243,223

92,012

73,501

550,210

569,182

5,584,618

5,106,143

885,232

524,962

25,803
15,598
524,126

58,860
14,549
358,168

36,649
5,151
46,993

24,566
5,171
31,173

446,939

387,092

101,833

114,316

4,343
17,645,267

5,900
17,428,944

1,355
4,099,393

348
3,512,941

40

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
17

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุ ทธิ

ณ วันที่

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี - สุ ทธิ
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียนของเงินกูย้ มื
ระยะยำว - สุ ทธิ
รวมเงินกูย้ มื ระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท

751,461

764,733

692,240

701,910

14,915,446

963,325

14,859,046

840,941

15,666,907

1,728,058

15,551,286

1,542,851

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในระหว่ำงงวดสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
กำรจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระหว่ำงงวด
จ่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
พันบำท

1,728,058
14,269,054
2,845
(176,419)
(83,480)
(67,670)
(5,481)
15,666,907

1,542,851
14,269,000
2,845
(112,500)
(83,480)
(67,430)
15,551,286

ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำกูย้ มื เงินระยะยำวกับสถำบันกำรเงินในประเทศเป็ นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 12,500
ล้ำนบำท เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในกำรทดแทนเงินกูย้ มื เดิม ทั้งนี้ เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีกำหนดระยะเวลำชำระคืนภำยใน 5 ปี นับตั้งแต่วนั
เบิกเงินกูค้ รั้งแรกและมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ THBFIX บวกอัตรำส่ วนเพิ่มคงที่ต่อปี
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำกูย้ มื เงินระยะยำวกับสถำบันกำรเงินในประเทศเป็ นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 50 ล้ำน
เหรี ยญสหรัฐฯ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในกำรทดแทนเงิน กูย้ มื เดิม ทั้งนี้ เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีกำหนดระยะเวลำชำระคืนภำยใน 4 ปี ครึ่ ง
นับตั้งแต่วนั เบิกเงินกูค้ รั้งแรกและมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR บวกอัตรำส่ วนเพิ่มคงที่ต่อปี

41

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
17

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเป็ นสัญญำกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่งเพื่อใช้ใน
กำรดำเนิ นงำน ซื้ อเครื่ องจักร ลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ และก่อสร้ำงโรงงำน เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินจำนวน 52.68 ล้ำนบำท ค้ ำประกันโดยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสิ นค้ำคงเหลือ ของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำวงเงินสิ นเชื่อ รวมทั้งรักษำอัตรำส่ วนทำงกำรเงินบำงประกำร และรวมถึง
กำรจำกัดกำรก่อหนี้ กำรทำสัญญำเช่ำเพื่อกำรลงทุน รำยจ่ำยฝ่ ำยทุน รำยกำรเกี่ยวกับกิจกำรในกลุ่มบริ ษทั กำรจัดสรรและจ่ำยเงินปั นผล
กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ มื กับสถำบันกำรเงินหลำยแห่งที่ยงั ไม่ได้ใช้ดงั นี้

ณ วันที่
สกุลเงินบำท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร
18

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม พ.ศ. 2560

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

36,450 ล้ำนบำท
298 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
28 ล้ำนยูโร

33,185 ล้ำนบำท
286 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
27 ล้ำนยูโร

หุ้นกู้ - สุ ทธิ
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูข้ อง
กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในวงเงิ น จ ำนวนไม่ เกิ น 15,000 ล้ำนบำท หรื อ เงิ น สกุ ล อื่ น ในวงเงิ น เที ย บเท่ ำเพื่ อ ใช้ช ำระหนี้ เดิ ม และ
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต โดยเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปและ/หรื อผูล้ งทุนสถำบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่ำงประเทศ
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูข้ อง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จำกปั จจุบนั ภำยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้ำนบำท เป็ นภำยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้ำนบำท
หรื อ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่ำ โดยเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนสถำบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่ำงประเทศ
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูข้ อง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จำกปั จจุบนั ภำยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้ำนบำท เป็ นภำยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้ำนบำท
หรื อ เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่ำ โดยเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนสถำบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่ำงประเทศ
เมื่ อวันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้มีกำรออกหุ ้ นกู้ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นจำนวน 75 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ เพื่อใช้
สำหรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต หุ ้นกูด้ งั กล่ำวมีระยะเวลำครบกำหนด 10 ปี และมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยมีกำรจ่ำย
ดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุน้ กูด้ งั กล่ำวเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนสถำบันและผูล้ งทุนขนำดใหญ่
ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้มีกำรออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท เป็ นจำนวนรวม
ทั้งสิ้ น 10,000 ล้ำนบำท โดยหุน้ กูด้ งั กล่ำวเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนสถำบันและผูล้ งทุนขนำดใหญ่
42

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
18

หุ้นกู้ - สุ ทธิ (ต่อ)
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้มีกำรออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท เป็ นจำนวนรวม
ทั้งสิ้ น 12,000 ล้ำนบำท โดยหุ ้นกู้ดงั กล่ำวเสนอขำยแก่ผูล้ งทุ นสถำบันและผูล้ งทุ นขนำดใหญ่ กำรออกหุ ้นกู้ดงั กล่ำวมี เงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตรำส่ วนทำงกำรเงินบำงประกำรที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำม
บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูช้ นิดไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หุ้นกู้

อัตรำดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )

อำยุ

ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3
5.02
10 ปี
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1
3.58
3 ปี
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2
4.21
5 ปี
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3
4.69
7 ปี
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4
5.18
10 ปี
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1
4.21
7 ปี
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2
4.58
10 ปี
ครั้งที่ 1/2559
(เงินเหรี ยญสหรัฐฯ)
3.66
10 ปี
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1
2.03
3 ปี
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2
2.32
5 ปี
ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3
2.79
7 ปี
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1
2.49
3 ปี
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2
2.91
5 ปี
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3
3.58
7 ปี
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4
3.94
10 ปี
รวมหุน้ กู้ - รำคำตำมมูลค่ำ
หัก ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้ กูร้ อตัดจ่ำย
รวมหุน้ กู้ - สุ ทธิ
หัก ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หุน้ กู้ - สุ ทธิ

จำนวนหน่ วย
พันหน่ วย

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
ล้ ำนบำท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
ล้ ำนบำท

27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564
6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2567
9 ตุลำคม พ.ศ. 2564
9 ตุลำคม พ.ศ. 2567

1,500
2,500
3,150
1,550
1,050
1,000
3,500

1,500
3,150
1,550
1,050
1,000
3,500

1,500
2,500
3,150
1,550
1,050
1,000
3,500

11 เมษำยน พ.ศ. 2569
20 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
20 กรกฎำคม พ.ศ. 2564
20 กรกฎำคม พ.ศ. 2566
19 มกรำคม พ.ศ. 2563
19 มกรำคม พ.ศ. 2565
19 มกรำคม พ.ศ. 2567
19 มกรำคม พ.ศ. 2570

75
6,000
2,000
2,000
3,500
2,000
2,500
4,000

2,596
6,000
2,000
2,000
3,500
2,000
2,500
4,000
36,346
(53)
36,293
36,293

2,700
6,000
2,000
2,000
26,950
(33)
26,917
(2,500)
24,417

ครบกำหนด

หุ ้นกูด้ งั กล่ำวข้ำงต้นระบุให้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ เช่น กำรรักษำอัตรำส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของเจ้ำของและ
อัตรำส่ วนของควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดกำรออกหุน้ กู้ เช่น ต้องไม่จ่ำยเงินปั นผล
ในรู ปของเงินสดในแต่ละปี บัญชีเป็ นจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุ ทธิประจำปี เป็ นต้น
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
18

หุ้นกู้ - สุ ทธิ (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูใ้ นระหว่ำงงวดสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พันบำท

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
ออกหุน้ กู้
จ่ำยชำระคืน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กู้
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูร้ อตัดจ่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
19

26,917,034
12,000,000
(2,500,000)
(22,144)
(104,108)
2,561
36,293,343

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน - สุ ทธิ

ณ วันที่

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท

292,550
(25,349)
267,201

316,971
(26,224)
290,747

31,592
(2,022)
29,570

34,663
(2,342)
32,321

78,874
188,327
267,201

82,308
208,439
290,747

11,442
18,128
29,570

12,241
20,080
32,321
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
20

ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ต้ งั ค้ำงจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ ำยบริ หำร อัตรำภำษีที่ใช้กบั กำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
สำหรับข้อมูลทำงกำรเงินรวมคือ อัตรำร้ อยละ 11.55 ต่อปี (ประมำณกำรอัตรำภำษีเงินได้ที่ใช้สำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนำคม พ.ศ. 2559 : อัตรำร้อยละ 18.69 ต่อปี ) กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรอัตรำภำษีของกลุ่มบริ ษทั เกิดจำกกำรลดลงของอัตรำ
ภำษี เงินได้นิติ บุคคลของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศจำกร้ อยละ 34.43 เป็ นร้ อยละ 28.92 ซึ่ งมี กำรประกำศเมื่ อวันที่ 22 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560

21

กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่ อหุ ้นขั้นพื้น ฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับงวดที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั (ไม่ รวมกำไรขำดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น )
ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงงวด

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

กำไรสุ ทธิสำหรับปี ที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (พันบำท)
- จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
- จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสุ ทธิสำหรับปี ที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (พันบำท)

1,433,084
35,695

1,380,299
(149,476)

306,595
-

738,671
-

1,468,779

1,230,823

306,595

738,671

จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือ
โดยผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (พันหุน้ )

4,771,815

4,771,815

4,771,815

4,771,815

0.31

0.26

0.06

0.15

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำทต่ อหุ้น)

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีกำไรต่อหุน้ ปรับลดในระหว่ำงงวดที่นำเสนอรำยงำน ดังนั้น จึงไม่มีกำรนำเสนอกำไรต่อหุน้ ปรับลด
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
22

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ใหญ่สูงสุ ด ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ กลุ่มของครอบครัวจันศิริ โดยถือหุ ้นในบริ ษทั คิดเป็ นจำนวนร้อยละ
20.49 ของหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั จำนวนหุน้ ที่เหลือถือโดยบุคคลทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำที่สำคัญได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุฯ ข้อ 11
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รำยได้ จำกกำรขำย

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
รำยได้ จำกกำรขำยสิ นค้ ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

รำยได้ เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
295,722
225,130
520,852

122,966
212,209
335,175

2,493,718
2,588
124,420
2,620,726

1,732,012
2,021
115,103
1,849,136

-

-

-

663,079

269,158
171
269,329

22,886
119
23,005

502,710
96
69
502,875

231,507
174
119
231,800
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
22

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

กำรซื้อสิ นค้ ำและบริกำร

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
ซื้อสิ นค้ ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ซื้อสิ นทรัพย์ ถำวร
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
222,754
317,257
540,011

248,413
199,195
447,608

394,945
152,260
27,349
574,554

444,645
63,564
19,999
528,208

18,735
18,735

8
19,329
19,337

2,582
2,582

8
1,975
1,983
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
22

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดค้ ำงชำระทีเ่ กิดจำกกำรขำยและซื้อสิ นค้ ำ ซื้อสิ นทรัพย์ ถำวร และซื้อบริกำร

ณ วันที่

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
- กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
- กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
- กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท

16,222
51,377
67,599

94,734
44,094
138,828

1,761,780
3,272
48,021
1,813,073

1,912,119
1,279
41,139
1,954,537

454,282
454,282

225,256
225,256

430,207
430,207

233,514
233,514

52,256
39,756
92,012

26,713
46,788
73,501

534,914
13,568
1,728
550,210

561,951
5,900
1,331
569,182
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
22

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ /เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

ณ วันที่

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่
กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่
กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท

-

-

7,372,919

7,331,581

11,885,285
11,885,285

12,361,592
12,361,592

38,643,694
38,643,694

40,263,658
40,263,658

กำรเปลี่ยนแปลงในเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันระหว่ำงงวด สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เงินให้กยู้ มื เพิ่มขึ้น
รับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยำว
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
พันบำท

12,361,592
(476,307)
11,885,285

40,263,658
4,457
(440,471)
(1,183,950)
38,643,694

49

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
22

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ /เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

ณ วันที่

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำก
กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

จ)

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท

92,300
92,300

77,000
77,000

944,832
944,832

923,957
923,957

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำคัญของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สำหรับงวดสำมเดือน มีรำยละเอียดดังนี้

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
198,338
5,750
6,525
210,613

246,295
9,584
11,718
267,597

39,181
2,490
6,525
48,196

29,316
2,349
2,840
34,505
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
23

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจจะเกิดขึน้

23.1 ภำระผูกพันที่เป็ นรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี ภำระผูกพันที่ เป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนเกี่ ยวกับภำระผูกพันที่ เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
แต่ไม่ได้รับรู ้ในงบกำรเงิน มีดงั นี้

ณ วันที่
สัญญำสร้ำงอำคำรโรงงำน
และคลังสิ นค้ำ

สัญญำซื้อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
384 ล้ำนบำท
3 ล้ำนยูโร

517 ล้ำนบำท
1 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
4 ล้ำนยูโร

-

-

112 ล้ำนบำท
2 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
6 ล้ำนยูโร
12 ล้ำนเยน

77 ล้ำนบำท
1 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
3 ล้ำนยูโร
7 ล้ำนเยน

39 ล้ำนบำท
-

16 ล้ำนบำท
-

23.2 กำรคำ้ ประกัน
ก) ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ัท มี ห นั ง สื อ ค้ ำ ประกัน ที่ อ อกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษ ัท จ ำนวน 39 ล้ำ นบำท
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : จำนวน 41 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริ ษทั
ข) ณ วันที่ 31 มี นำคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ทั ย่อยมี หนังสื อค้ ำประกันที่ ออกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษ ทั ย่อยจำนวน 98 ล้ำนบำท
3 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ 4 ล้ำนยูโร 10 ล้ำนโครนนอร์เวย์ 1 ล้ำนสล็อตติโปแลนด์ และ 6 ล้ำนเยน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 :
จำนวน 95 ล้ำนบำท 5 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ 2 ล้ำนยูโร 10 ล้ำนโครนนอร์ เวย์ และ 1 ล้ำนสล็อตติ โปแลนด์) ซึ่ งเกี่ ยวกับกำร
ดำเนินงำนตำมปกติของบริ ษทั ย่อย
ค) ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีหนังสื อค้ ำประกันจำนวน 13 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 : จำนวน 13 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ) ซึ่งออกให้แก่สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งเพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่บริ ษทั ย่อย
ของกำรร่ วมค้ำของกลุ่มบริ ษทั

51

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
23

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจจะเกิดขึน้ (ต่อ)
ง) ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ัท มี ห นังสื อค้ ำประกัน ที่ ออกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษ ทั จำนวน 12 ล้ำนยูโร และ
6 ล้ำนเหรี ยญแคนำดำ (พ.ศ. 2559 : จำนวน 12 ล้ำนยูโร และ 6 ล้ำนเหรี ยญแคนำดำ) เพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อให้กบั บริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั
จ) ณ วันที่ 31 มี นำคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี หนังสื อค้ ำประกัน ที่ ออกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษทั ย่อยจำนวน
61 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : จำนวน 61 ล้ำนบำท) เพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่กำรร่ วมค้ำของกลุ่มบริ ษทั

23.3 คดีฟ้องร้ อง
Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U)
เมื่ อวัน ที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 Tri-U ได้รับ หมำยเรี ยกจำกหน่ วยงำนป้ องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ กระทรวงยุติธรรมของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Antitrust Division of the United States Department of Justice) (the “DOJ”) โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำร
สอบสวนในควำมเป็ นไปได้เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดย Tri-U มีเจตนำที่มุ่งมัน่
ในกำรให้ควำมร่ วมมืออย่ำงเต็มที่สำหรับกำรสอบสวนในครั้งนี้
เมื่ อ วัน ที่ 3 สิ ง หำคม พ.ศ. 2558 Tri-U ได้ถู ก ฟ้ อ งเป็ นจ ำเลยร่ ว มกับ ผู ้ผ ลิ ต อำหำรทะเลบรรจุ ภ ำชนะผนึ ก อื่ น อี ก สองรำยที่
ศำลชั้นต้นมลรัฐแคลิฟอร์ เนีย และต่อมำมีโจทก์รำยอื่นได้ยนื่ ฟ้ อง Tri-U และจำเลยร่ วมในคดีคล้ำยคลึงกัน ศำลจึงได้มีกำรรวมคดี
ฟ้ อ งร้ อ งเดิ ม กั บ ค ำฟ้ อ งที่ ยื่ น เข้ำ มำเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เป็ นกำรด ำเนิ น กำรฟ้ อ งร้ อ งหมู่ ใ นชั้ นเดี ย ว โดยโจทก์ ไ ด้ ก ล่ ำ วหำว่ ำ
Tri-U ฝ่ ำฝื นกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ Sections 1 และ 3 ภำยใต้กฎหมำยป้ องกันกำรผูกขำด (Sherman Antitrust Act) ขณะนี้
Tri-U ยังไม่สำมำรถคำดกำรณ์ควำมเป็ นไปได้ในผลของคดีดงั กล่ำว

52

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
24

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

24.1 สั ญญำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำและสั ญญำสิ ทธิ
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้ อหรื อขำยสิ นค้ำ และกำรกูย้ มื หรื อให้กยู้ มื เงิน
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ตกลงทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสญ
ั ญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
อัตรำแลกเปลีย่ นตำมสัญญำของ

สกุลเงิน

จำนวน
ที่ซื้อ
(ล้ำน)

จำนวน
ที่ขำย
(ล้ำน)

บริษทั
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

21

227

เยน
ยูโร

-

142
252

บริษทั ย่ อย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

56

236

เยน
ดอลลำร์ออสเตรเลีย

-

234
2

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

48

50

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

48

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

16

0.87 - 0.93 ยูโร
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.75 - 0.81 ปอนด์องั กฤษ
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
-

64
444
1
-

1
90

0.73 - 0.91 ปอนด์องั กฤษต่อยูโร
0.11 ยูโรต่อโครนนอร์เวย์
0.23 ยูโรต่อปอนด์โปแลนด์
-

ยูโร
ยูโร
โครนนอร์เวย์
ปอนด์โปแลนด์
เยน

จำนวนที่ซื้อ

จำนวนที่ขำย

วันครบกำหนดตำมสัญญำ

34.45 – 35.62 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
-

33.58 - 36.04 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.31 - 0.35 บำทต่อเยน
37.08 - 48.45 บำทต่อยูโร

34.43 - 35.30 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
-

34.43 - 36.22 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.31 - 0.35 บำทต่อเยน
26.32 - 26.88 บำท
ต่อดอลลำร์ออสเตรเลีย
0.88 ยูโรต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

เมษำยน พ.ศ. 2560 – กันยำยน พ.ศ. 2560

-

เมษำยน พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560

3.66 - 4.14 ปอนด์โปแลนด์
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
8.72 - 8.91 โครนนอร์เวย์ต่อยูโร
3.84 - 3.89 ปอนด์โปแลนด์ต่อ 100 เยน

เมษำยน พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560

เมษำยน พ.ศ. 2560 - เมษำยน พ.ศ. 2562
กรกฎำคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
เมษำยน พ.ศ. 2560 - มกรำคม พ.ศ. 2564

มิถุนำยน พ.ศ. 2560 - พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
สิ งหำคม พ.ศ. 2560 - กันยำยน พ.ศ. 2560
เมษำยน พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560

เมษำยน พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560
เมษำยน พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560
เมษำยน พ.ศ. 2560 - มีนำคม พ.ศ. 2561
เมษำยน พ.ศ. 2560 – กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
24

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

24.1 สั ญญำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำและสั ญญำสิ ทธิ (ต่อ)
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสญ
ั ญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

สกุลเงิน

จำนวน
ที่ซื้อ
(ล้ำน)

จำนวน
ที่ขำย
(ล้ำน)

บริษทั
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

9

358

เยน
ยูโร

-

176
224

บริษทั ย่ อย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

14

239

เยน
ดอลลำร์ออสเตรเลีย

-

315
3

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

38

50

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

61

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

21

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

1

2

ยูโร
ยูโร
โครนนอร์เวย์
โครนนอร์เวย์

74
347
12

1
-

ปอนด์องั กฤษ
ปอนด์โปแลนด์
เยน

2
2
-

120

อัตรำแลกเปลีย่ นตำมสัญญำของ
จำนวนที่ซื้อ

จำนวนที่ขำย

35.80 - 36.49 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
-

33.58 - 36.05 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.32 - 0.35 บำทต่อเยน
37.82 - 48.45 บำทต่อยูโร

มกรำคม พ.ศ. 2560 - ตุลำคม พ.ศ. 2563

35.12 - 35.99 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
-

34.64 - 36.22 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.31 - 0.35 บำทต่อเยน
26.32 - 26.59 บำท
ต่อดอลลำร์ออสเตรเลีย
0.88 ยูโรต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

มกรำคม พ.ศ. 2560 - กรกฎำคม พ.ศ. 2560

0.87 - 0.90 ยูโร
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.75 - 0.81 ปอนด์องั กฤษ
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
1.31 ดอลลำร์แคนำดำ
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.73 - 0.91 ปอนด์องั กฤษต่อยูโร
0.11 ยูโรต่อโครนนอร์เวย์
0.09 ปอนด์องั กฤษต่อโครน
นอร์เวย์
1.30 ยูโรต่อปอนด์องั กฤษ
0.23 ยูโรต่อปอนด์โปแลนด์
-

วันครบกำหนดตำมสัญญำ

มิถุนำยน พ.ศ. 2560 - พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มีนำคม พ.ศ. 2560 - มกรำคม พ.ศ. 2564

มิถุนำยน พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560
มกรำคม พ.ศ. 2560 - สิงหำคม พ.ศ. 2560
มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560

-

มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560

3.56 - 4.14 ปอนด์โปแลนด์
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
1.33 - 1.35 ดอลลำร์แคนำดำ
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
8.72 - 9.83 โครนนอร์เวย์ต่อยูโร
-

มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560
มกรำคม พ.ศ. 2560 – พฤษภำคม พ.ศ. 2560
มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560
มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560
มกรำคม พ.ศ. 2560 - มกรำคม พ.ศ. 2561
มกรำคม พ.ศ. 2560 - มกรำคม พ.ศ. 2561

มกรำคม พ.ศ. 2560 - มิถุนำยน พ.ศ. 2560
มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560
3.82 - 3.89 ปอนด์โปแลนด์ต่อ 100 เยน มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธันวำคม พ.ศ. 2560
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
24

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

24.1 สั ญญำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำและสั ญญำสิ ทธิ (ต่อ)
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสัญญำสิ ทธิที่ในอนำคตที่มีเงื่อนไขพิเศษกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่ ง
โดยสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมีภำระกำรขำยเงินตรำต่ำงประเทศจำนวน 1 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีอตั รำแลกเปลี่ยนที่ 36.03 บำทต่อ
1 เหรี ยญสหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : จำนวน 12 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีอตั รำแลกเปลี่ยนระหว่ำง 35.04 บำทถึง
35.72 บำท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ) และกำรซื้อเงินตรำต่ำงประเทศจำนวน 8 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ และ 4 ล้ำนโครนนอร์ เวย์ โดยมีอตั รำ
แลกเปลี่ยนระหว่ำง 34.85 บำทถึง 35.86 บำท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ และอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 0.11 ยูโรต่อ 1 โครนนอร์ เวย์ ตำมลำดับ
สัญญำดังกล่ำวจะครบกำหนดภำยในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
24.2 สั ญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้
รำยละเอี ย ดของสั ญ ญำแลกเปลี่ ยนอัต รำดอกเบี้ ย ที่ ยงั คงมี ผ ลบังคับ ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2560 และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม
พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
บริ ษทั
บริ ษทั ไม่มีสญ
ั ญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
บริ ษทั ย่อย

จำนวนเงินต้ น
1
2
3
4
5
6

68 ล้ำนยูโร
100 ล้ำนยูโร
22 ล้ำนยูโร
50 ล้ำนยูโร
100 ล้ำนยูโร
22 ล้ำนยูโร

จำนวนเงินต้ น
1
2
3

68 ล้ำนยูโร
100 ล้ำนยูโร
22 ล้ำนยูโร

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
อัตรำดอกเบีย้ รับตำม
อัตรำดอกเบีย้ จ่ ำยตำม
สั ญญำแลกเปลี่ยน
สั ญญำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.70
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.73
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.37
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.18
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.18
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.10
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ ว)
อัตรำดอกเบีย้ รับตำม
อัตรำดอกเบีย้ จ่ ำยตำม
สั ญญำแลกเปลี่ยน
สั ญญำแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.70
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.73
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.37

วันสิ้นสุ ดสั ญญำ
ตุลำคม พ.ศ. 2560
ตุลำคม พ.ศ. 2560
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ธันวำคม พ.ศ. 2565
ธันวำคม พ.ศ. 2565
ธันวำคม พ.ศ. 2565

วันสิ้นสุ ดสั ญญำ
ตุลำคม พ.ศ. 2560
ตุลำคม พ.ศ. 2560
ตุลำคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
24

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

24.3 สั ญญำแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้
รำยละเอี ย ดของสั ญ ญำแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น และอัต รำดอกเบี้ ย ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2560 และ ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม
พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
บริ ษทั

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

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ รับตำมสั ญญำ
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ จ่ ำยตำมสั ญญำ
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้
1,997 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้ำนยูโร
6 เดือนลบร้อยละ 1.75
7 ล้ำนเหรี ยญ
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
221 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.62
สหรัฐฯ
USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92
326 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 10 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.92
3 เดือนบวกร้อยละ 0.70
1,899 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.65
50 ล้ำนยูโร
614 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 20 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.54
3 เดือนลบร้อยละ 0.06
14 ล้ำนเหรี ยญ
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
442 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
สหรัฐฯ
USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92
4,106 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.32
97 ล้ำนยูโร
2,428 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 70 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
3 เดือนบวกร้อยละ 3.56
2,433 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 70 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50
2,780 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 80 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50
3,475 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 100 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
6 เดือนบวกร้อยละ 3.50
1,911 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 55 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
6 เดือนบวกร้อยละ 3.49
50 ล้ำนเหรี ยญ
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว USDLIBOR 1,769 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
สหรัฐฯ
3 เดือน บวกร้อยละ 1.00
6 เดือนบวกร้อยละ 0.80
2,050 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
1,647 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 40 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38

วันสิ้นสุ ดสั ญญำ
มิถุนำยน พ.ศ. 2560
กรกฎำคม พ.ศ. 2560
ธันวำคม พ.ศ. 2560
ธันวำคม พ.ศ. 2560
มิถุนำยน พ.ศ. 2561
กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ธันวำคม พ.ศ. 2562
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
กันยำยน พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
24

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

24.3 สั ญญำแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ (ต่อ)
รำยละเอี ย ดของสั ญ ญำแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น และอัต รำดอกเบี้ ย ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2560 และ ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม
พ.ศ. 2559 มีดงั นี้ (ต่อ)
บริ ษทั (ต่อ)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ รับตำมสั ญญำ
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ จ่ ำยตำมสั ญญำ
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้
80 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 2 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
30 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 130 ล้ำนสล็อตติ
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว WIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 2.10
โปแลนด์
3 เดือนบวกร้อยละ 3.38
1,179 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.70
30 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.73
976 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 30 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70
6 เดือนบวกร้อยละ 1.80
737 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
23 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
573 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
18 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
1,089 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 27 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 2.15
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
656 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.53
17 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
233 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.69
6 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
505 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
14 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
1,452 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05
40 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98
426 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.68
13 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
488 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
15 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
75 ล้ำนเหรี ยญ
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66
2,529 ล้ำนบำท
สหรัฐฯ

วันสิ้นสุ ดสั ญญำ
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มกรำคม พ.ศ. 2566
มกรำคม พ.ศ. 2566
มกรำคม พ.ศ. 2566
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มกรำคม พ.ศ. 2569
เมษำยน พ.ศ. 2569
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
24

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

24.3 สั ญญำแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ (ต่อ)
รำยละเอี ย ดของสั ญ ญำแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น และอัต รำดอกเบี้ ย ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2560 และ ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม
พ.ศ. 2559 มีดงั นี้ (ต่อ)
บริ ษทั (ต่อ)

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

31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ ว)
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ รับตำมสั ญญำ
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ จ่ ำยตำมสั ญญำ
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้
1,145 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 32 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.65
3 เดือนบวกร้อยละ 4.75
1,997 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้ำนยูโร
6 เดือนลบร้อยละ 1.75
7 ล้ำนเหรี ยญ
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
221 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.62
สหรัฐฯ
USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92
326 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 10 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.92
3 เดือนบวกร้อยละ 0.70
1,899 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.65
50 ล้ำนยูโร
614 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 20 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.54
3 เดือนลบร้อยละ 0.06
14 ล้ำนเหรี ยญ
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
442 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
สหรัฐฯ
USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92
4,106 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.32
97 ล้ำนยูโร
3,475 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 100 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
6 เดือนบวกร้อยละ 3.50
1,911 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 55 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
6 เดือนบวกร้อยละ 3.49
2,428 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 70 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
3 เดือนบวกร้อยละ 3.56
2,433 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 70 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50
2,780 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 80 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50
2,050 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
1,647 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 40 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38

วันสิ้นสุ ดสั ญญำ
มีนำคม พ.ศ. 2560
มิถุนำยน พ.ศ. 2560
กรกฎำคม พ.ศ. 2560
ธันวำคม พ.ศ. 2560
ธันวำคม พ.ศ. 2560
มิถุนำยน พ.ศ. 2561
กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ธันวำคม พ.ศ. 2562
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
24

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

24.3 สั ญญำแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ (ต่อ)
รำยละเอี ย ดของสั ญ ญำแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น และอัต รำดอกเบี้ ย ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม พ.ศ. 2560 และ ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม
พ.ศ. 2559 มีดงั นี้ (ต่อ)
บริ ษทั (ต่อ)

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ ว)
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ รับตำมสั ญญำ
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ จ่ ำยตำมสั ญญำ
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้
80 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 2 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
30 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
130 ล้ำนสล็อตติ
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว WIBOR 3
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ โปแลนด์
เดือนบวกร้อยละ 3.38
2.10
1,179 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.70
30 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.73
976 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 30 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70
6 เดือนบวกร้อยละ 1.80
737 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
23 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
573 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
18 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
1,089 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 27 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 2.15
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
656 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.53
17 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
233 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.69
6 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
426 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.68
13 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
505 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
14 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
1,452 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05
40 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98
550 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.73
17 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
75 ล้ำนเหรี ยญ
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66
2,529 ล้ำนบำท
สหรัฐฯ

วันสิ้นสุ ดสั ญญำ
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564

ตุลำคม พ.ศ. 2564
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มกรำคม พ.ศ. 2566
มกรำคม พ.ศ. 2566
มกรำคม พ.ศ. 2566
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มกรำคม พ.ศ. 2569
เมษำยน พ.ศ. 2569
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560
25

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษัท
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุ ทธิ สำหรับ
ผลกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รวมเป็ นเงินจำนวน 3,006 ล้ำนบำท แต่เนื่องจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
เมื่ อ วัน ที่ 8 สิ งหำคม พ.ศ. 2559 ได้อ นุ ม ัติ ก ำรจ่ ำยเงิ น ปั น ผลระหว่ำงกำลส ำหรั บ ผลกำรด ำเนิ น งำนรอบหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ในอัตรำหุน้ ละ 0.32 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน 1,527 ล้ำนบำท ซึ่ งได้จ่ำยแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2559
จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ำยในอัตรำหุน้ ละ 0.31 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน 1,479 ล้ำนบำท โดยกำหนดจ่ำยในวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2560
เมื่ อวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2560 บริ ษ ัทได้เข้ำท ำสั ญญำสนับสนุ นทำงกำรเงิ นกับบริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในต่ ำงประเทศเพื่ อให้กำร
สนับสนุนเงินทุน เป็ นจำนวน 13.50 ล้ำนยูโร เทียบเท่ำจำนวน 491.89 ล้ำนบำท โดยกำรแปลงสภำพเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำวเป็ นเงินลงทุน
บริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของบริ ษทั ย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล
จำกกำไรสุ ทธิ สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นรวมเป็ นเงิน 1,230 ล้ำนบำท แต่เนื่ องจำกมติที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม พ.ศ. 2559 ได้อนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนรอบ
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 จำนวน 540 ล้ำนบำท ซึ่ งจ่ำยแล้วเมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม พ.ศ. 2559 จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ำย
จำนวน 690 ล้ำนบำท โดยกำหนดจ่ำยในวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของบริ ษทั ย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล
จำกกำไรสุ ทธิ สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นรวมเป็ นเงิน 576 ล้ำนบำท แต่เนื่ องจำกมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม พ.ศ. 2559 ได้อนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนรอบ
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 จำนวน 216 ล้ำนบำท ซึ่งจ่ำยแล้วเมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม พ.ศ. 2559 จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ำย
จำนวน 360 ล้ำนบำท โดยกำหนดจ่ำยในวันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
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