
 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 
วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2560



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
 
เสนอ ผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้า
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวม
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
สมชำย จิณโณวำท 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3271 
กรุงเทพมหานคร 
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 



บริษทั ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,098,010 976,122 119,071 13,404

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 8, 23 18,109,227 16,412,244 4,201,543 3,962,669

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 23 57,120 - 7,660,870 7,331,581

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 42,155,317 39,626,191 5,658,346 4,769,795

ส่วนของลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 618,577 854,832 313,186 543,351

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,292,740 1,176,674 163,385 173,439

สินทรัพยข์องกลุ่มทีจาํหน่ายทีจดัประเภทไวเ้พอืขาย 10 47,857 1,032,461 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 63,378,848 60,078,524 18,116,401 16,794,239

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 1,417 1,417 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 28,541,704 27,851,936

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 10,392,795 10,492,318 835,293 835,293

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 627,060 626,463 - -

เงินลงทุนระยะยาวอืน 13 2,396,304 2,655,007 2,372,698 2,627,527

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 23 11,512,098 12,361,592 38,336,039 40,263,658

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 4,078 10,448 - -

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 24,592,656 23,280,566 4,420,689 4,254,411

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 16,880,248 15,935,933 1,083,793 513,554

คา่ความนิยม 14 14,166,930 13,646,643 - -

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 1,619,781 1,713,481 1,619,782 1,713,482

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 798,020 704,258 17,020 17,709

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,072,403 858,813 342,458 415,963

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 84,063,790 82,286,939 77,569,476 78,493,533

รวมสินทรัพย์     147,442,638 142,365,463 95,685,877 95,287,772

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ                                                                                                                     กรรมการ                                                                                   .
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บริษทั ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 15,376,548 36,905,656 4,335,388 28,638,929

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 16, 23 20,688,247 17,428,944 5,057,748 3,512,941

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 23 90,600 77,000 1,839,963 923,957

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 17 969,394 764,733 919,142 701,910

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 18 - 2,499,835 - 2,499,835

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 19 50,443 82,308 5,772 12,241

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 63,470 291,838 - -

ส่วนของเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 529,505 596,375 258,054 169,595

หนีสินหมุนเวียนอืน 192,920 506,045 83,931 83,722

หนีสินของกลุ่มทีจาํหน่ายทีจดัประเภทไวเ้พอืขาย 10 41,302 89,119 - -

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 38,002,429 59,241,853 12,499,998 36,543,130

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 14,576,178 963,325 14,103,987 840,941

หุน้กู ้- สุทธิ 18 36,217,546 24,417,199 36,217,546 24,417,199

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 19 168,494 208,439 16,239 20,080

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,020,128 1,916,304 510,295 455,667

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,715,454 4,499,820 - -

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 262,729 1,037,913 262,729 1,037,913

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,913,352 2,644,674 577,638 453,216

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 60,873,881 35,687,674 51,688,434 27,225,016

รวมหนสิีน 98,876,310 94,929,527 64,188,432 63,768,146

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้

มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,492,954 1,492,954 1,492,954 1,492,954

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

หุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้

มูลคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,192,954 1,192,954 1,192,954 1,192,954

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 149,295 149,295 149,295 149,295

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 28,148,473 26,528,035 10,078,879 10,275,437

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (4,909,362) (4,575,938) 127,988 (46,389)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 44,529,689 43,242,675 31,497,445 31,519,626

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,036,639 4,193,261 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 48,566,328 47,435,936 31,497,445 31,519,626

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 147,442,638 142,365,463 95,685,877 95,287,772

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 23 35,185,452 35,049,643 5,542,252 5,355,410

ตน้ทุนขาย 23 (30,527,512) (30,112,997) (4,978,408) (4,835,935)

กาํไรขันต้น 4,657,940 4,936,646 563,844 519,475

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 275,121 - 156,365 41,484

รายไดเ้งินปันผล 23 17 - 857,646 886,322

รายไดอื้น 23 587,418 181,055 572,263 569,734

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 5,520,496 5,117,701 2,150,118 2,017,015

คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,614,283) (1,603,962) (222,848) (162,272)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (1,725,127) (1,461,860) (442,070) (355,296)

คา่ใชจ่้ายอืน (4,979) (6,621) (202) (49,089)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - (30,226) - -

กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,176,107 2,015,032 1,484,998 1,450,358

ตน้ทุนทางการเงิน (546,724) (391,806) (433,885) (280,816)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 1,629,383 1,623,226 1,051,113 1,169,542

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 132,260 152,961 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,761,643 1,776,187 1,051,113 1,169,542

ภาษีเงินได้ 20 89,550 (19,719) (1,276) 2,720

กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,851,193 1,756,468 1,049,837 1,172,262

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 10 9,764 (3,051) - -

กาํไรสําหรับงวด 1,860,957 1,753,417 1,049,837 1,172,262

การแบ่งปันกาํไร:

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

จากการดาํเนินงานตอ่เนือง 1,727,080 1,597,476 1,049,837 1,172,262

จากการดาํเนินงานทียกเลิก 9,764 (3,051) - -

1,736,844 1,594,425 1,049,837 1,172,262

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 124,113 158,992 - -

กาํไรสําหรับงวด 1,860,957 1,753,417 1,049,837 1,172,262

กาํไรต่อหุ้นทีเป็นของส่วนทเีป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 22

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน

จากการดาํเนินงานตอ่เนือง 0.37 0.33 0.22 0.25

จากการดาํเนินงานทียกเลิก - - - -

รวมกาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.37 0.33 0.22 0.25

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

5



บริษทั ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 1,860,957 1,753,417 1,049,837 1,172,262

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

สาํรองอืนเพมิขึน(ลดลง) (64,736) 35,085 - -

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (64,736) 35,085 - -

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

งบการเงินสุทธิจากภาษีเงินได้ 15,444 (124,315) - -

การเปลียนแปลงในมูลคา่ของเงินลงทุนเผอืขาย

สุทธิจากภาษเีงินได้ (200,089) (380,485) (200,093) (380,598)

การเปลียนแปลงในมูลคา่ของเงินลงทุนเผอืขาย

สุทธิจากภาษเีงินได ้- ส่วนทีจดัประเภทใหม่ในภายหลงั (25,356) - (25,356) -

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (210,001) (504,800) (225,449) (380,598)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษเีงนิได้ (274,737) (469,715) (225,449) (380,598)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,586,220 1,283,702 824,388 791,664

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม:

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,458,744 1,117,391 824,388 791,664

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 127,476 166,311 - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,586,220 1,283,702 824,388 791,664

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 5, 23 101,429,930 100,660,381 15,908,060 14,483,956

ตน้ทุนขาย 23 (87,773,493) (85,264,466) (14,438,130) (13,138,274)

กาํไรขันต้น 13,656,437 15,395,915 1,469,930 1,345,682

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 904,802 265,817 617,234 72,046

รายไดเ้งินปันผล 23 16,253 - 2,182,934 2,244,579

รายไดอื้น 23 1,471,868 900,827 1,669,754 1,317,639

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 16,049,360 16,562,559 5,939,852 4,979,946

คา่ใชจ่้ายในการขาย (4,707,646) (4,993,560) (555,484) (491,684)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (5,122,698) (4,832,673) (1,267,906) (1,185,198)

คา่ใชจ่้ายอืน (15,192) (29,315) (6,361) (74,720)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 6,203,824 6,707,011 4,110,101 3,228,344

ตน้ทุนทางการเงิน (1,607,469) (1,066,726) (1,291,302) (734,802)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 4,596,355 5,640,285 2,818,799 2,493,542

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 521,546 244,889 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 5,117,901 5,885,174 2,818,799 2,493,542

ภาษีเงินได้ 20 (131,520) (862,842) (9,113) 15,366

กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 4,986,381 5,022,332 2,809,686 2,508,908

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 10 (34,703) (190,348) - -

กาํไรสําหรับงวด 4,951,678 4,831,984 2,809,686 2,508,908

การแบ่งปันกาํไร:

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

จากการดาํเนินงานตอ่เนือง 4,651,549 4,542,644 2,809,686 2,508,908

จากการดาํเนินงานทียกเลิก (34,703) (190,348) - -

4,616,846 4,352,296 2,809,686 2,508,908

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 334,832 479,688 - -

กาํไรสําหรับงวด 4,951,678 4,831,984 2,809,686 2,508,908

กาํไรต่อหุ้นทีเป็นของส่วนทเีป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 22

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน

จากการดาํเนินงานตอ่เนือง 0.98 0.95 0.59 0.53

จากการดาํเนินงานทียกเลิก (0.01) (0.04) - -

รวมกาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.97 0.91 0.59 0.53

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 4,951,678 4,831,984 2,809,686 2,508,908

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสุทธิจากภาษีเงินได้ 12,701 - - -

สาํรองอืนเพมิขึน(ลดลง) (142,729) 74,375 - -

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (130,028) 74,375 - -

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

งบการเงินสุทธิจากภาษีเงินได้ (324,867) (791,766) - -

การเปลียนแปลงในมูลคา่ของเงินลงทุนเผอืขาย

สุทธิจากภาษเีงินได้ 199,741 (380,827) 199,733 (380,598)

การเปลียนแปลงในมูลคา่ของเงินลงทุนเผอืขาย

สุทธิจากภาษเีงินได ้- ส่วนทีจดัประเภทใหม่ในภายหลงั (25,356) - (25,356) -

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (150,482) (1,172,593) 174,377 (380,598)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษเีงนิได้ (280,510) (1,098,218) 174,377 (380,598)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 4,671,168 3,733,766 2,984,063 2,128,310

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม:

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,336,226 3,324,694 2,984,063 2,128,310

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 334,942 409,072 - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 4,671,168 3,733,766 2,984,063 2,128,310

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

8



บริษัท ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

การเปลยีน การเปลยีน รวม รวมส่วน

จดัสรรแล้ว แปลงในมูลค่า แปลงสัดส่วน องค์ประกอบ ของผู้เป็น ส่วนได้เสียที รวม

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิ - สํารองตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของเงนิลงทุน เงนิลงทุนใน อนืของส่วน เจ้าของของ ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร งบการเงนิ เผือขาย สํารองอืน บริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

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

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

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

ลดลงสุทธิจากการเปลียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (68,655) - - - (1,317,406) (1,317,406) (1,386,061) (339,911) (1,725,972)

การไดม้าในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ - - - - - - - - - - 1,877,499 1,877,499

สิทธิในการซือส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ - - - - - - (1,877,499) - (1,877,499) (1,877,499) - (1,877,499)

การจ่ายเงินปันผล - - - (2,985,997) - - - - - (2,985,997) (372,727) (3,358,724)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 4,352,296 (721,150) (380,827) 74,375 - (1,027,602) 3,324,694 409,072 3,733,766

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2559 1,192,954 19,948,329 149,295 25,606,978 63,632 (382,717) (1,812,945) (2,474,167) (4,606,197) 42,291,359 4,327,505 46,618,864

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560 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

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

ลดลงสุทธิจากการเปลียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - - - - - (42,968) (42,968) (42,968) (96,554) (139,522)

การจ่ายเงินปันผล 21 - - - (3,006,244) - - - - - (3,006,244) (395,010) (3,401,254)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 4,626,682 (322,112) 174,385 (142,729) - (290,456) 4,336,226 334,942 4,671,168

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560 1,192,954 19,948,329 149,295 28,148,473 (392,411) 125,725 (2,028,129) (2,614,547) (4,909,362) 44,529,689 4,036,639 48,566,328

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไรสะสม องค์ประกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

จดัสรรแล้ว การเปลยีนแปลงใน รวมองค์ประกอบ

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ - สํารองตาม มูลค่าของเงนิลงทุน อืนของส่วน รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร เผือขาย ของเจ้าของ เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,192,954 19,948,329 149,295 9,917,685 - - 31,208,263

การจ่ายเงินปันผล - - - (3,006,244) - - (3,006,244)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 2,508,908 (380,598) (380,598) 2,128,310

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 1,192,954 19,948,329 149,295 9,420,349 (380,598) (380,598) 30,330,329

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,192,954 19,948,329 149,295 10,275,437 (46,389) (46,389) 31,519,626

การจ่ายเงินปันผล 21 - - - (3,006,244) - - (3,006,244)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 2,809,686 174,377 174,377 2,984,063

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 1,192,954 19,948,329 149,295 10,078,879 127,988 127,988 31,497,445

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

10



บริษทั ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 5,117,901 5,885,174 2,818,799 2,493,542

จากการดาํเนินงานทียกเลิก 10 (34,705) (190,667) - -

รวม 5,083,196 5,694,507 2,818,799 2,493,542

รายการปรับปรุง 24 2,950,554 3,187,949 (1,629,681) (1,568,917)

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 24 (1,844,468) (475,238) 670,807 (535,625)

จ่ายภาษีเงินได้ 24 (696,968) (1,271,409) (8,483) (16,376)

เงนิสดสุทธิได้มาในกจิกรรมดาํเนินงาน 5,492,314 7,135,809 1,851,442 372,624

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัลดลง - 8,543 - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยข์องกลุ่มทีจาํหน่ายที

จดัประเภทไวเ้พือขาย 768,097 - - -

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,316,717) (2,683,026) (422,503) (430,935)

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (612,814) (231,668) (587,892) (179,464)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 52,987 40,955 15,383 12,397

เงินสดจ่ายเพือการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีไดม้า - (1,794,095) - (1,604,866)

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - (689,768) -

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (26,947) (679,719) - (679,719)

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 (93,270) (137,700) - -

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนระยะยาวอืน (828) (2,343,775) (500) (2,340,937)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน 459,332 6,073 455,062 -

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่

กิจการทีเกียวขอ้งกนั (57,120) 30,600 (774,608) (3,952,055)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่

กิจการทีเกียวขอ้งกนัและกิจการอืน 23 6,392 8,151 1,649,270 14,230,572

เงินสดจ่ายเพือเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

และกิจการอืน 23 (81) (197) (109,710) (21,012,065)

ดอกเบียรับ 100,891 19,919 671,373 593,126

เงินปันผลรับ 154,747 125,437 2,182,934 2,244,579

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมลงทุน (2,565,331) (7,630,502) 2,389,041 (13,119,367)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

11



บริษทั ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตอ่)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (21,505,080) (4,102,526) (24,314,623) 3,577,346

เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13,600 11,100 926,032 1,353,021

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 14,694,977 14,469 14,269,000 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 (648,188) (1,419,977) (558,700) (1,222,300)

จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 17 (83,429) - (83,429) -

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 18 12,000,000 12,642,843 12,000,000 12,642,843

เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ 18 (2,500,000) (1,950,000) (2,500,000) (1,950,000)

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู้ 18 (22,144) (20,554) (22,144) (20,554)

จ่ายดอกเบียและตน้ทุนทางการเงินอืน (1,138,278) (912,509) (834,453) (577,409)

เงินสดจ่ายเพือชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (87,892) (48,377) (10,309) (12,235)

เงินสดจ่ายเพือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ยจากการเปลียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 (139,522) (1,746,745) - -

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากเพิมทุน

ในบริษทัยอ่ย - 89,428 - -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (3,006,202) (2,981,664) (3,006,202) (3,001,886)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (393,090) (372,727) - -

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,815,248) (797,239) (4,134,828) 10,788,826

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 111,735 (1,291,932) 105,655 (1,957,917)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 7 730,859 2,590,306 13,404 2,092,174

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด 14,300 (23,769) 12 (18,519)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด 7 856,894 1,274,605 119,071 115,738

รายการทไีม่กระทบเงนิสด

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(รวมอยูใ่นเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน) 16 537,331 234,946 160,424 35,346

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

13 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทั ไทยยูเนียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหาชนจาํกัดและบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ซึงจดัตงัและจดทะเบียนในประเทศไทย และมีทีอยู่ตามทีไดจ้ดทะเบียนคือ เลขที 72/1 หมู่ที 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาํบลท่าทราย 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร บริษทัมีสาํนกังานสาขา 13 แห่งในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมุทรสาคร 

 

เพอืวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

บริษทัประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนบริษทัยอ่ยประกอบกิจการทงัในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจหลกัของบริษทัและ

บริษัทย่อยในประเทศคือเป็นผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และบรรจุกระป๋อง นอกจากนี บริษัทย่อยในประเทศ 

ยงัประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑ ์สิงพิมพ ์และธุรกิจอาหารสัตว ์

 

ส่วนธุรกิจหลกัของบริษทัย่อยในต่างประเทศประกอบดว้ยบริษทัย่อยในทวีปอเมริกา ซึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จาก 

กุง้มงักรและสัตวท์ะเลอืน ๆ และเป็นผูน้าํเขา้กุง้และอาหารทะเลแช่แขง็ เพอืจดัจาํหน่ายให้ภตัตาคาร ร้านคา้ปลีก และร้านคา้ส่ง และ

บริษทัยอ่ยต่าง ๆ ในทวีปยโุรปซึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลแปรรูปและแช่เยน็แบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในทวีป

ยุโรป ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตรเลีย ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของตนเอง รวมทงับริษทัย่อยในทวีปเอเชียซึงเป็นผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายอาหารทะเลในเวยีดนามและจีน 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีไดม้ีการสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล

ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของ

เจา้ของ และงบกระแสเงินสด)ได้นําเสนอในรูปแบบทีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึงเป็นไปตามมาตรฐาน 

การบญัชีไทย ฉบบัที 1 เรือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทั

ได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิมเติมตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพยท์ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทใหม่ เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงินปีปัจจุบนั  

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยทีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

รายจ่ายทีเกิดขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บัผลกาํไรรวมทงัปีทีคาดวา่จะได ้

 

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง  

 

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) เรือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559) เรือง ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559) เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) 

    

เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขายและการดาํเนินงาน 

   ทียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) เรือง การร่วมการงาน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้ห้ความชดัเจนในหลายประเดน็ทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

- ความมีสาระสําคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบทีจะส่งผลให้ผูใ้ช้งบการเงินมีความเขา้ใจเกียวกับ

รายการไดล้ดลง หากเป็นรายการทีมีสาระสําคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพืออธิบายผลกระทบทีมีต่อฐานะการเงินหรือ

ผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - กิจการอาจต้องแยกแสดงขอ้มูลซึงรวมอยู่ในแต่ละรายการบรรทดัตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบญัชีฉบับที 1 หากข้อมูลดงักล่าวส่งผลต่อความเขา้ใจเกียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ 

นอกจากนีมาตรฐานฉบบัดงักล่าวยงัให้แนวปฏิบติัเกียวกบัการรวมยอดรายการ  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นต้องเรียงลาํดับตามลาํดับการแสดงรายการ 

ในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีเกิดจากเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียจะมีการจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการทีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ 

โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมีการปรับปรุงซึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงทีสําคญัคือ การกาํหนดให้มีความชดัเจนขึนว่าการคาํนวณค่าเสือม

ราคาทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยอา้งอิงกบัรายไดน้นัไม่เหมาะสม และการแกไ้ขขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบันีใหร้วมถึง

พืชทีให้ผลิตผลทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงทีสาํคญัคือการกาํหนดการเลือกใชอ้ตัราคิดลดสําหรับการประมาณ

ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานให้มีความชัดเจนขึน โดยระบุให้ใช้อตัราผลตอบแทนของหนีสินทีมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงิน

ของหนีสินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานทีตอ้งจ่ายเป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศทีหนีสินนนัเกิดขึน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) ไดม้ีการแกไ้ขโดยใหท้างเลือกเพมิในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ 

และบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) เพิมเติมจากเดิม

ทีให้ใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมือมีการประกาศใช้) ทงันีกิจการสามารถเลือกใช้นโยบายการบญัชีสําหรับเงินลงทุน 

แต่ละประเภท (บริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม) แตกต่างกัน และในกรณีทีกิจการเปลียนมาใช้วิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํการ

ปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิ

ราคาทุนและไม่ไดมี้การเปลียนแปลงนโยบายในการบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าว 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทางเลือกเพมิเติมสาํหรับกิจการทีไม่ใช่กิจการทีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน

ทีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ซึงเป็นกิจการทีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม

หรือการร่วมค้าที เป็นกิจการทีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนันโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย โดยสามารถยงัคงการวดัมูลค่า 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นนั ๆ ดว้ยวธีิมูลค่ายุติธรรมตามทีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นนั ๆ ใชอ้ยู ่หรือ

จะถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและจดัทาํงบการเงินรวมทีระดับของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าทีเป็นกิจการทีดาํเนินธุรกิจ 

เฉพาะดา้นการลงทุนแทน 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงทีสําคัญคือได้ก ําหนดให้มีความชัดเจนถึงความหมายของ 

การอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ข้อมูลทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล หรือทีอืนในรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการทีใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนีจะตอ้งอา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไปถึงยงั

รายงานอืนทีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยทีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอืนทีมีขอ้มูลนนัในลกัษณะและเวลา

เดียวกนักบัขอ้มูลการเงินระหวา่งกาล  
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้

ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปลียนแปลงโดยให้มีขอ้สันนิษฐานไวก่้อนวา่การตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ันไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานนีอาจหักลา้งได้หากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้สดงให้เห็นถึง 

ตวัวดัของรายได ้(นันคือตวัวดัของรายไดเ้ป็นปัจจยัของมูลค่าทีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือหากสามารถแสดงไดว้่ารายไดแ้ละ 

การใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีไดจ้ากสินทรัพยม์ีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปลียนแปลงเพือให้ความชดัเจนเพิมเติมในกรณีทีสินทรัพย ์

(หรือกลุ่มสินทรัพยท์ีจะจาํหน่าย) ถูกจดัประเภทใหม่จาก “ทีถือไวเ้พือขาย” เป็น “ทีมีไวเ้พือจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ” หรือถูกจดั

ประเภทใหม่ในทางตรงกันขา้มนัน ไม่ถือว่าเป็นการเปลียนแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ายและไม่ต้องปฏิบติัตามแนวทาง 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชัดเจนมากขึนสําหรับ 1) การซือส่วนไดเ้สีย 

ในการดาํเนินงานร่วมกนัทีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันนัประกอบกนัขึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซื้อนาํหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจ

มาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีทีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซือส่วนได้เสียในการดาํเนินงานร่วมกันเพิมขึนนัน ส่วนได้เสียเดิมทีมีอยู ่

ในการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วมดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบทีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมีการปรับปรุงใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลงัวันที 

1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลยีนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและเกยีวข้องกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานทีปรับปรุง

ใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบัติก่อนวันบังคับใช้ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการกระทบยอดการเปลียนแปลง 

ในหนีสินของกิจการทีเกิดขึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทงัทีเป็นรายการทีเป็นเงินสดและรายการทีไม่ใช่เงินสด 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติทีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบาย

การบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเกิดขึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจัดทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจทีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ

แหล่งทีมาของขอ้มูลทีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีมีอยู่มาใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

5 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

คณะผูบ้ริหารกลุ่มไทยยูเนียน คือ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารกาํหนดส่วนงานดาํเนินงาน

จากขอ้มูลทีจะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้ริหารกลุ่มไทยยูเนียน โดยมีจุดประสงคเ์พือจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงาน 

 

เพือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยกลุ่มบริษัท 

มีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงาน ดงันี 

 ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป 

 ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธุรกิจทีเกียวขอ้ง 

 ผลิตภณัฑอ์าหารสัตว ์ผลิตภณัฑเ์พมิมูลค่า และธุรกิจอืน 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานขา้งตน้ 

 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพือวตัถุประสงค์ในการ

ตดัสินใจเกียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

โดยพิจารณาจากกาํไรขนัตน้ ซึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรขนัตน้ในงบการเงิน 

 

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับ

บุคคลภายนอก ขอ้มูลทางการเงินรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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5 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลเกียวกบัรายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

ผลติภัณฑ์

อาหารทะเล

แปรรูป 

ผลติภัณฑ์

อาหารทะเล

แช่แข็ง 

แช่เย็น และ

ธุรกจิที

เกยีวข้อง 

ผลติภัณฑ์

อาหารสัตว์ 

ผลติภัณฑ์

เพมิมูลค่า 

และธุรกจิอืน 

รวมส่วนงานที

รายงาน 

ตัดรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

   วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 47,091,141 40,812,839 13,525,950 101,429,930 - 101,429,930 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8,788,796 5,450,488 3,300,713 17,539,997 (17,539,997) - 

รายได้รวม 55,879,937 46,263,327 16,826,663 118,969,927 (17,539,997) 101,429,930 

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรขันต้นของส่วนงาน 7,366,275 3,621,378 2,603,362 13,591,015 65,422 13,656,437 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (9,830,344) 

ค่าใชจ่้ายอืน      (15,192) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน (ไม่รวมรายไดอื้น)     3,810,901 

ตน้ทุนทางการเงิน      (1,607,469) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

     

521,546 

รายไดอื้น      2,392,923 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้      5,117,901 

ภาษีเงินได ้      (131,520) 

กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง    4,986,381 

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก     (34,703) 

กาํไรสําหรับงวด      4,951,678 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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5 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลเกียวกบัรายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

ผลติภณัฑ์

อาหารทะเล

แปรรูป 

ผลติภณัฑ์

อาหารทะเล

แช่แข็ง 

แช่เยน็ และ

ธุรกจิที

เกยีวข้อง 

ผลติภณัฑ์

อาหารสัตว์ 

ผลติภณัฑ์เพมิ

มูลค่า และ

ธุรกจิอืน 

รวมส่วนงานที

รายงาน 

ตัดรายการ

ระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

   วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 47,190,986 40,515,637 12,953,758 100,660,381 - 100,660,381 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 6,911,120 4,615,495 3,714,320 15,240,935 (15,240,935) - 

รายได้รวม 54,102,106 45,131,132 16,668,078 115,901,316 (15,240,935) 100,660,381 

       

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรขันต้นของส่วนงาน 8,445,109 3,491,254 3,319,673 15,256,036 139,879 15,395,915 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (9,826,233) 

ค่าใชจ่้ายอืน      (29,315) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน (ไม่รวมรายไดอื้น)     5,540,367 

ตน้ทุนทางการเงิน      (1,066,726) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

     

244,889 

รายไดอื้น      1,166,644 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      5,885,174 

ภาษีเงินได ้      (862,842) 

กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง      5,022,332 

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก      (190,348) 

กาํไรสําหรับงวด      4,831,984 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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5 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ข้อมูลเกยีวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึนตามสถานทีตงัของลูกคา้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   

   ประเทศไทย 9,668,068 8,248,905 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา 38,232,557 39,299,278 

   ประเทศญปุ่ีน 6,270,073 6,231,159 

   ประเทศในทวปียโุรป 32,890,185 33,401,161 

   ประเทศอืน ๆ 14,369,047 13,479,878 

รวมรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 101,429,930 100,660,381 

 

ข้อมูลเกยีวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากับ

หรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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6 มูลค่ายุติธรรม 

 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 

 ขอ้มูลระดบัที 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบัที 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดบั 1 ทีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ 

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั 

 ขอ้มูลระดบัที 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินซึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที 

ไม่สามารถสังเกตได)้ 

 

กลุ่มบริษัทและบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ วนัที  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงินทีรับรู้มูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย     

   ตราสารทุน 2,391,081 - - 2,391,081 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงินทีรับรู้มูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย     

   ตราสารทุน 2,650,641 - - 2,650,641 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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6 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษัทและบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ วนัที  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดงันี (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงินทีรับรู้มูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย     

   ตราสารทุน 2,371,198 - - 2,371,198 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงินทีรับรู้มูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย     

   ตราสารทุน 2,626,527 - - 2,626,527 

 

รายการขา้งตน้แสดงไวใ้นเงินลงทุนระยะยาวอืนในงบแสดงฐานะการเงิน (หมายเหตุฯ ขอ้ 13) 

 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัขอ้มูลของลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรมในระหว่างงวด 

 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินสดในมือ 5,131 6,443 841 887 

เงินฝากในสถาบนัการเงิน 1,092,217 933,127 118,230 12,517 

เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 662 36,552 - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,098,010 976,122 119,071 13,404 

หัก  เงินเบิกเกินบญัชี (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) (241,116) (245,263) - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

   ทีแสดงในงบกระแสเงินสด 856,894 730,859 119,071 13,404 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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8 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีการคา้ 15,492,926 15,231,996 2,863,697 3,417,501 

หัก  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (422,321) (433,857) (35,761) (30,237) 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 15,070,605 14,798,139 2,827,936 3,387,264 

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 23) 900,605 225,256 858,434 233,514 

ดอกเบียคา้งรับ - กิจการอืน 255,246 - 255,246 - 

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั  38,317 53,905 4,938 116,992 

ลูกหนีอืน - กิจการอืน 792,377 439,130 63,858 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 501,592 496,223 70,151 52,508 

บตัรภาษี 64,929 89,312 60,045 78,196 

รายไดค้า้งรับ 50,165 75,334 31,258 16,670 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 435,391 234,945 29,677 77,525 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 18,109,227 16,412,244 4,201,543 3,962,669 

 

ลูกหนีการคา้สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 11,804,304 11,274,903 765,348 880,214 

ไม่เกิน 3 เดือน 2,887,870 2,922,769 369,602 488,172 

3 - 6 เดือน 115,115 336,541 25,299 64,208 

6 - 12 เดือน 94,533 61,011 12,239 2,794 

เกินกวา่ 12 เดือน 387,367 418,399 29,641 27,576 

 15,289,189 15,013,623 1,202,129 1,462,964 

หัก  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (422,321) (433,857) (35,761) (30,237) 

 14,866,868 14,579,766 1,166,368 1,432,727 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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8 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ (ต่อ) 
 

ลูกหนีการคา้สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 23)     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 75,529 67,143 1,365,114 1,610,120 

ไม่เกิน 3 เดือน 128,208 151,230 273,198 339,709 

3 - 6 เดือน - - 23,256 4,708 

 203,737 218,373 1,661,568 1,954,537 
     

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 15,070,605 14,798,139 2,827,936 3,387,264 

 

9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินคา้สาํเร็จรูป - สุทธิ 24,211,660 23,806,750 2,727,599 1,867,952 

งานระหวา่งทาํ - สุทธิ 448,070 320,393 6,734 - 

วตัถุดิบและของใชสิ้นเปลือง - สุทธิ 10,394,463 9,633,381 2,092,048 1,979,711 

วสัดุประกอบและภาชนะบรรจุ - สุทธิ 1,937,055 1,534,831 130,992 146,802 

สินคา้ระหวา่งทาง 4,419,370 3,594,584 676,251 752,629 

อะไหล่ - สุทธิ 744,699 736,252 24,722 22,701 

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 42,155,317 39,626,191 5,658,346 4,769,795 

 

ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทตงัรายการค่าเผือมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บและสินคา้ล้าสมยัในขอ้มูล 

ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 1,093.62 ลา้นบาท และ 75.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559 : จาํนวน 901.59 ลา้นบาท และ 57.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 สินคา้คงเหลือบางส่วนของกลุ่มบริษทัจาํนวน 558.61 ลา้นบาท ไดน้าํไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงิน

เพอืคาํประกนัวงเงินสินเชือของบริษทัยอ่ย (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 539.94 ลา้นบาท) (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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10 สินทรัพย์และหนีสินไม่หมุนเวียนทถืีอไว้เพือขายและการดาํเนินงานทียกเลกิ 

 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเจตนารมณ์ทีจะยกเลิกส่วนงานประมงในประเทศกาน่า โดยบริษทัยอ่ยทีประกอบ

ขึนเป็นส่วนงานนีไดถู้กรายงานไวใ้นงบการเงินเป็นการดาํเนินงานทียกเลิก กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้เซ็นสัญญาขายและสัญญาตกลงความ

เข้าใจทีจะขายเรือทีเกียวขอ้งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัเสร็จสินการจาํหน่ายเรือประมงทงัหมดในวนัที 2 สิงหาคม 

พ.ศ. 2560 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถือไวเ้พือขาย ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 

อุปกรณ์ สินคา้คงเหลือ สินทรัพยอื์น และหนีสินอืน 

 

ขอ้มูลทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของส่วนงานประมงสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ 

พ.ศ. 2559 สามารถแสดงดงัตารางขา้งล่าง ในงบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตอ้งแยกการดาํเนินงานทียกเลิกจากการดาํเนินงาน

ปกติ ตวัเลขเปรียบเทียบตอ้งมีการปรับปรุงยอ้นหลงั 

 

10.1 ข้อมูลกระแสเงินสดของการดาํเนินงานทียกเลกิ 

 

กระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 แสดงไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท 
   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 308,246 133,445 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 713,354 (42,944) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (454,373) (71,977) 

กระแสเงินสดสุทธิ 567,227 18,524 

 

10.2 สินทรัพย์ของกลุ่มทจีําหน่ายทีจัดประเภทไว้เพือขาย 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  พนับาท พนับาท 
    

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์  1,301 931,910 

สินคา้คงเหลือ  14,949 59,216 

อืน ๆ  31,607 41,335 

รวมสินทรัพยข์องกลุ่มทีจาํหน่ายทีจดัประเภทไวเ้พอืขาย  47,857 1,032,461 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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10 สินทรัพย์และหนีสินไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดาํเนินงานทยีกเลกิ (ต่อ) 

 

10.3 หนีสินของกลุ่มทีจําหน่ายทีจดัประเภทไว้เพือขาย 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  พนับาท พนับาท 
    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  37,064 73,658 

ประมาณการหนีสิน  5,005 14,745 

อืน ๆ  (767) 716 

รวมหนีสินของกลุ่มทีจาํหน่ายทีจดัประเภทไวเ้พอืขาย  41,302 89,119 

 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัตงัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ทีถือไวเ้พอืขายจาํนวน 62.78 ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมวดัมูลค่าโดยการใชร้าคาทีคาดวา่จะขายไดห้ักค่าใชจ่้ายในการขายของอุปกรณ์

และอะไหล่ทีเกียวขอ้ง 

 

10.4 ผลสะสมของรายได้หรือค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีเกยีวข้องกบักลุ่มทีจําหน่ายทีจัดประเภทไว้เพือขาย 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  พนับาท พนับาท 
    

การแปลงค่างบการเงิน  2,891 (866) 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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10 สินทรัพย์และหนีสินไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดาํเนินงานทยีกเลกิ (ต่อ) 

 

10.5 ผลสะสมของรายได้หรือค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนทีเกยีวข้องกบักลุ่มทีจําหน่ายทีจัดประเภทไว้เพือขาย 

 

รายละเอียดของผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานทียกเลิกและการรับรู้การประเมินมูลค่าใหม่ของสินทรัพยห์รือกลุ่มของสินทรัพย์

ทีจาํหน่าย มีดงันี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  พนับาท พนับาท 
    

รายได ้  77,913 78,185 

กาํไรขนัตน้  152,491 831 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร  (36,771) - 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  115,720 831 

ตน้ทุนทางการเงิน  (3,223) (752) 

ค่าใชจ่้ายอืน  (102,735) (5,780) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้  9,762 (5,701) 

ภาษีเงินได ้  2 2,650 

กาํไร(ขาดทุน)หลงัหักภาษีเงินได้  9,764 (3,051) 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  พนับาท พนับาท 
    

รายได ้  123,832 164,840 

กาํไร(ขาดทุน)ขนัตน้  152,876 (182,081) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร  (81,353) - 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน  71,523 (182,081) 

ตน้ทุนทางการเงิน  (3,223) (2,285) 

ค่าใชจ่้ายอืน  (103,005) (6,301) 

ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้  (34,705) (190,667) 

ภาษีเงินได ้  2 319 

ขาดทุนหลงัหักภาษีเงินได้  (34,703) (190,348) 

 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 28,541,704 27,851,936 

บริษทัร่วม 10,392,795 10,492,318 835,293 835,293 

การร่วมคา้ 627,060 626,463 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

   และการร่วมคา้ 11,019,855 11,118,781 29,376,997 28,687,229 

 

จาํนวนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนมีดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วันที 30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัร่วม 612,196 281,851 - - 

การร่วมคา้ (90,650) (36,962) - - 

รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 521,546 244,889 - - 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปนี 
 

ชือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตงัขึนในประเทศ ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหว่างงวด 

    

30 กันยายน  

พ.ศ. 2560 

 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

30 กันยายน  

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

30 กันยายน  

พ.ศ. 2560 

พนับาท 

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

30 กันยายน  

พ.ศ. 2560 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

บริษทั ไทยรวมสินพฒันา 

   อุตสาหกรรม จาํกดั (TUM) 

ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า 

   กระป๋องและอาหารสัตว ์

ไทย 300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 99.66 99.66 2,648,407 2,648,407 1,076,322 986,628 

บริษทั สงขลาแคนนิง จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและส่งออกอาหาร 

   ทะเลกระป๋อง 

ไทย 360 ลา้นบาท 360 ลา้นบาท 99.55 99.55 2,006,664 2,006,664 716,783 358,386 

บริษทั ไทยยเูนียน ซีฟู้ด จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกกุง้แช่แข็ง ไทย 300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 51.00 51.00 189,316 189,316 156,060 18,360 

บริษทั ธีร์ โฮลดิง จาํกดั ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร ไทย 70 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 90.00 90.00 20,699 20,699 - - 

บริษทั ไทยยเูนียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (TFM) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์ ไทย 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 51.00 51.00 255,000 255,000 130,050 107,100 

บริษทั ไทยยเูนียน กราฟฟิกส์ จาํกดั  ผูผ้ลิตสิงพิมพท์วัไป ไทย 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 98.00 98.00 96,019 96,019 - - 

Thai Union North America, Inc. (TUNA) ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 343.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 343.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 11,741,316 11,741,316 - - 

Thai Union Investment  

   Holding Co., Ltd. (TUIH) 

ผูล้งทุน มอริเชียส 0.5 ลา้นยโูร 0.5 ลา้นยโูร 100.00 100.00 20,046 20,046 - 1,308,989 

บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร 

   และสัตวน์าํแช่แขง็ 

ไทย 330 ลา้นบาท 330 ลา้นบาท 77.44 77.44 1,331,470 1,331,470 - 255,542 

Seafood International One FZCO ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐ 

อาหรับเอมิเรตส์ 

0.1 ลา้นสหรัฐ 

อาหรับเอมิเรตส์ 

เดอร์แฮม 

0.1 ลา้นสหรัฐ 

อาหรับเอมิเรตส์ 

เดอร์แฮม 

60.00 60.00 575 575 - - 

Thai Union China Co., Ltd. ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร จีน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 223,084 36,433 - - 

บริษทัไทยยเูนียนออนไลน์ช็อป จาํกดั ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ ไทย 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

Thai Union European Seafood 1 S.A. ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 212 ลา้นยโูร 212 ลา้นยโูร 100.00 100.00 10,008,108 9,504,991 - - 

รวม       28,541,704 27,851,936 2,079,215 3,035,005 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด มีดงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 27,851,936 

เพมิขึนระหวา่งงวด - สุทธิ 689,768 

ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 28,541,704 

 

ในระหว่างงวด Thai Union China Co., Ltd. ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิมเติมเป็นจาํนวนทังหมด 5.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า

จาํนวน 186.65 ลา้นบาท 

 

ในไตรมาสสองของปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้เข้าทาํสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทย่อยแห่งหนึงในต่างประเทศเพือให้การ

สนับสนุนเงินทุน เป็นจาํนวน 13.50 ลา้นยโูร เทียบเท่าจาํนวน 503.12 ลา้นบาท โดยการแปลงสภาพเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย

ดงักล่าวเป็นเงินลงทุน 

 

บริษทัทีอยูภ่ายใตบ้ริษทัย่อยของบริษทัทีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงันี 

 

  จัดตังขึน   

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั     

Thai Union Investments North America LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย TUNA ร้อยละ 100)     

Tri-Union Seafoods, LLC  ผูผ้ลิตและจาํหน่ายปลาทูน่าและ สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย TUNA ร้อยละ 100)    อาหารทะเลบรรจกุระป๋อง    

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

   (ถือหุ้นโดย TUNA ร้อยละ 100)    อาหารทะเลแช่แขง็    

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

   (ถือหุ้นร้อยละ 99 โดย TUNA และ     อาหารสตัว ์    

   ร้อยละ 1 โดย Tri-Union Seafoods, LLC)     



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัทีอยูภ่ายใตบ้ริษทัย่อยของบริษทัทีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงันี (ต่อ) 

 

  จัดตังขึน  

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน 

   30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99.54 99.54 

   (ถือหุ้นโดย บริษทั สงขลาแคนนิง จาํกดั (มหาชน)    สาํหรับบรรจอุาหาร    

   ร้อยละ 99)      

Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ผูผ้ลิตและจาํหน่ายปลาทูน่า เวียดนาม 98.07 82.93 

   (ถือหุ้นโดย บริษทั สงขลาแคนนิง จาํกดั (มหาชน)    และอาหารทะเลบรรจกุระป๋อง    

    ร้อยละ 98.51)     

Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH) ผูล้งทุน ฝรังเศส - 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union European Seafood 1   (ควบรวมในเดือนกนัยายน    

    S.A. ร้อยละ 100)       พ.ศ. 2560)    

Thai Union Europe  สาํนกังานใหญ่ ฝรังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union European Seafood 1  

   S.A. ร้อยละ 100) (พ.ศ. 2559 ถือหุ้นโดย  

   Thai Union France Holding 2 SAS ร้อยละ 100) 

    

MW Brands Seychelles Limited ผูส่้งออกปลาทูน่ากระป๋อง เซเชลส ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)     

Etablissements Paul Paulet SAS ผูผ้ลิต นาํเขา้ จดัจาํหน่ายและ ฝรังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)    ส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง    

European Seafood Investment Portugal ผูผ้ลิตและส่งออกปลาซาร์ดีน โปรตเุกส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)  

   (พ.ศ. 2559 ถือหุ้นโดย Thai Union Europe  

   ร้อยละ 74 และโดย Thai Union France Holding 

   2 SAS ร้อยละ 26) 

   และปลาแมคคาเรลกระป๋อง    

Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋อง กานา 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Etablissements Paul Paulet SAS        

    ร้อยละ 100)     



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

32 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัทีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัทีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงันี (ต่อ) 

 

  จัดตังขึน  

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน 

   30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

Mareblu SRL ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายอาหาร อิตาลี 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)  

   (พ.ศ. 2559 ถือหุ้นโดย Thai Union Europe  

   ร้อยละ 74 และโดย Thai Union France Holding  

   ทะเลกระป๋อง    

   2 SAS ร้อยละ 26)     

UK Seafood Investments Limited ผูล้งทุน สหราช 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)     อาณาจกัร   

Indian Ocean Tuna Limited ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า เซเชลส์ 60.00 60.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union Europe ร้อยละ 60)    กระป๋อง    

John West Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหราช 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย UK Seafood Investments Limited 

   ร้อยละ 100) 

   อาหารทะเลกระป๋อง อาณาจกัร   

Irish Seafood Investments Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย ไอร์แลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    

John West Holland BV ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Irish Seafood Investments Limited    อาหารทะเลกระป๋อง    

    ร้อยละ 100)     

TTV Limited ประกอบกิจการประมง กานา 50.00 50.00 

   (ถือหุ้นโดย Etablissements Paul Paulet SAS     

    ร้อยละ 50)     

บริษทั เจา้พระยาห้องเยน็ จาํกดั ให้เช่าทรัพยสิ์น ไทย 77.44 77.44 

   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100)     

บริษทั โอคินอสฟู้ด จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร ไทย 77.44 77.44 

   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100)    และสตัวน์าํแช่แขง็     

บริษทั ทกัษิณสมุทร จาํกดั หยดุดาํเนินกิจการ ไทย 77.44 77.44 

   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100)     



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

33 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัทีอยูภ่ายใตบ้ริษทัย่อยของบริษทัทีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงันี (ต่อ) 

 

  จัดตังขึน  

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน 

   30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

EUROPEENNE DE LA MER SAS ผูล้งทุน ฝรังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union Europe ร้อยละ 100)        

   (พ.ศ. 2559 ถือหุ้นโดย Thai Union France  

   Holding 2 SAS ร้อยละ 100) 

    

MERALLIANCE ARMORIC SAS ผูผ้ลิตปลาแซลมอนรมควนั ฝรังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย EUROPEENNE DE LA MER SAS     

    ร้อยละ 100)     

IMSAUM SCI ให้เช่าทรัพยสิ์น ฝรังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย EUROPEENNE DE LA MER SAS       

    ร้อยละ 100)     

MERALLIANCE SAS ผูจ้ดัจาํหน่าย ฝรังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย EUROPEENNE DE LA MER SAS    ปลาแซลมอนรมควนั    

    ร้อยละ 100)     

MERALLIANCE LOGISTIC ประกอบกิจการขนส่ง ฝรังเศส 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย EUROPEENNE DE LA MER SAS       

    ร้อยละ 100)     

MERALLIANCE POLAND ผูผ้ลิตปลาแซลมอนรมควนั โปแลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย EUROPEENNE DE LA MER SAS        

    ร้อยละ 100)     

ARMORIC NORWAY ผูล้งทุน นอร์เวย ์ - 100.00 

   (ถือหุ้นโดย EUROPEENNE DE LA MER SAS    (ควบรวมในเดือนเมษายน    

    ร้อยละ 100)    พ.ศ. 2560)    

NACO TRADING ผูจ้ดัจาํหน่ายปลาแซลมอน นอร์เวย ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย EUROPEENNE DE LA MER SAS 

    ร้อยละ 100) 

    

   (พ.ศ. 2559 ถือหุ้นโดย ARMORIC NORWAY  

    ร้อยละ 100) 

    

ESCO ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย สก๊อตแลนด ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุน้โดย EUROPEENNE DE LA MER SAS    ปลาแซลมอนรมควนั    

    ร้อยละ 100)     



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัทีอยูภ่ายใตบ้ริษทัย่อยของบริษทัทีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล มดีงันี (ต่อ) 

 

  จัดตังขึน  

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน 

   30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

Thai Union Norway AS ผูล้งทุน นอร์เวย ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union European Seafood 1 S.A.        

    ร้อยละ 100)     

King Oscar AS ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร นอร์เวย ์ 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union Norway AS ร้อยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    

King Oscar Inc. ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย King Oscar AS ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    

Norway Foods Europe n.v. ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย เบลเยยีม 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย King Oscar AS ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    

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

   (ถือหุ้นโดย Thai Union European Seafood 1 S.A.    ทะเลกระป๋อง    

   ร้อยละ 100)     

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

   (TUFPNA) (ถือหุ้นโดย TUFP ร้อยละ100)     

Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผูใ้ห้บริการดา้นเทคนิค แคนาดา 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย TUFPNA ร้อยละ 100)     

Thai Union Germany GmbH (TUGe) 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union European Seafood 1 S.A.    

   ร้อยละ 100) 

ผูล้งทุน เยอรมนี 100.00 100.00 

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลิตการกลนันาํมนัปลาทูน่า เยอรมนี 100.00 100.00 

   (ถือหุ้นโดย TUGe ร้อยละ 100)     

Rugen Fisch AG 

   (ถือหุ้นโดย TUGe ร้อยละ 51) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Sassnitz Fisch GmbH 

   (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG ร้อยละ100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG 

   (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs GmbH 

   (ถือหุ้นโดย Hawesta-Feinkost Hans 

   Westphal GmbH ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 51.00 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัทีอยูภ่ายใตบ้ริษทัย่อยของบริษทัทีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงันี (ต่อ) 

 

  จัดตังขึน  

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน 

   30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

Artur Heymann GmbH & Co.KG 

   (ถือหุ้นโดย Hawesta-Feinkost Hans Westphal 

   GmbH ร้อยละ 100) 

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky GmbH 

   (ถือหุ้นโดย Artur Heymann GmbH & Co.KG  

   ร้อยละ 100) 

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 

   (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ให้บริการเช่าสินทรัพย ์ เยอรมนี 51.00 51.00 

Rugener Fischspezialitaten GmbH 

   (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ 

   (ควบรวมในเดือนสิงหาคม 

   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

F&M Fish & Meat Vertiebs GmbH 

   (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ 

   (ควบรวมในเดือนสิงหาคม 

   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 

   (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und  

   Vertriebs KG (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG 

   ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Lysell GmbH & Co.KG 

   (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล 

   (ควบรวมในเดือนสิงหาคม 

   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

Lysell Verwaltungs GmbH 

   (ถือหุ้นโดย Lysell GmbH & Co.KG ร้อยละ 100)    

หยดุดาํเนินกิจการ 

   (ควบรวมในเดือนสิงหาคม 

   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

Lysell Marken GmbH & Co.KG 

   (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ 

   (ควบรวมในเดือนสิงหาคม 

   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

บริษทัทีอยูภ่ายใตบ้ริษทัย่อยของบริษทัทีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล มีดงันี (ต่อ) 

 

  จัดตังขึน  

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน 

   30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     

Rugen Fisch Verwaltungs GmbH 

   (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ 

   (ควบรวมในเดือนสิงหาคม 

   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)  

   (ถือหุ้นโดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล ลิทูเนีย 51.00 51.00 

Thai Union Canada Inc. 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union European Seafood 1 S.A.    

   ร้อยละ 80) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล แคนาดา 80.00 80.00 

C.H. Rich, Inc. 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union Canada Inc.ร้อยละ 100) 

ตวัแทนจาํหน่ายอาหารทะเล สหรัฐอเมริกา 80.00 80.00 

Thai Union Trading Europe B.V. ผูจ้ดัจาํหน่ายอาหารทะเล เนเธอร์แลนด ์ 100.00 - 

   (ถือหุ้นโดย Thai Union European Seafood 1 S.A. 

    ร้อยละ 100) 

 

ในระหว่างงวด บริษทั สงขลาแคนนิง จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัไดเ้พิมสัดส่วนเงินลงทุนใน Yueh Chyang 

Canned Food Co., Ltd.โดยทาํใหส้ัดส่วนเงินลงทุนสาํหรับกลุ่มบริษทัเพิมขึนจากร้อยละ 82.93 เป็นจาํนวนร้อยละ 98.07 ทีราคาจ่ายซือ

จาํนวน 139.52 ลา้นบาท 

 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ไดม้ีการจดัตงั Thai Union Trading Europe B.V.ซึงเป็นบริษทัย่อยของ Thai Union European Seafood 1 S.A. 

มีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 

 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 Armoric Norway ได้ควบรวมกับ EUROPEENNE DE LA MER SAS โดยการโอนสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทงัหมด การควบรวมดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัซึงอยูภ่ายใต ้Rugen Fisch AG ไดค้วบรวมกิจการทีอยูภ่ายในกลุ่ม  การควบรวมของแต่ละบริษทั

ไดม้ีการโอนสินทรัพยแ์ละหนีสินทงัหมด การควบรวมดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาล โดยบริษทั 

F&M Fish & Meat Vertiebs GmbH, Rugener Fischspezialitaten GmbH and Rugen Fisch Verwaltungs GmbH ได้ถูกควบรวมกับ 

Rugen Fish AG และบริษทัLysell Marken GmbH & Co.KG, Lysell GmbH & Co. KG and Lysell Verwaltungs GmbH ได้ถูกควบ

รวมกบั Ostsee Fisch GmbH & Co. Produktions-und Vertriebs KG 

 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 Thai Union France Holding 2 SAS ไดค้วบรวมกับ Thai Union Europe โดยการโอนสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทงัหมด การควบรวมดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล 

 

11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหวา่งงวด มีดงัต่อไปนี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 10,492,318 835,293 

เพมิขึนระหวา่งงวด 26,947 - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 612,196 - 

ภาษีสาํหรับการจ่ายเงินปันผล (11,087) - 

เงินปันผลรับ (138,494) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (589,085) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 10,392,795 835,293 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัต่อไปนี 
 

  จัดตงัขึน   มูลค่าตามบัญชี 

ชือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   30 กันยายน 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

30 กันยายน 

พ.ศ. 2560 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

30 กันยายน 

พ.ศ. 2560 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมทีถือหุ้นโดยบริษัท      

บริษทั ลคักี ยเูนียน ฟู้ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 370,368 378,690 

บริษทั บีส ไดเมนชนั จาํกดั ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ ไทย 20.00 20.00 1,010 1,010 26,103 22,152 

    ภายใตเ้วบ็ไซต ์        

Avanti Feeds Limited ผูผ้ลิตและส่งออกอาหาร อินเดีย 25.12 25.12 117,064 117,064 935,006 665,804 

   (บริษทัจดทะเบียนในตลาด 

   หลกัทรัพยอิ์นเดีย) 

   สัตวแ์ละผลิตภณัฑ ์

   จากกุง้ 

       

Seafood International Two FZCO ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

   อาหาร 

สหรัฐ

อาหรับ 

เอมิเรตส์ 

40.00 40.00 384 384 (63,186) (25,714) 

Avanti Frozen Foods Private Limited (1) 

   (ถือหุ้นโดย Avanti Feeds Limited  

   ร้อยละ 60) 

ผูผ้ลิตและส่งออก 

   ผลิตภณัฑจ์ากกุง้ 

อินเดีย 55.07 55.07 679,335 

 

 

679,335 

 

 

767,082 

 

 

719,147 

 

 

     835,293 835,293 2,035,373 1,760,079 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมทีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย        

บริษทั ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออก ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 72,101 70,910 

    (ถือหุ้นโดยบริษทั ไทยรวมสินพฒันา    ผลิตภณัฑผ์ลพลอยได ้        

    อุตสาหกรรม จาํกดั ร้อยละ 49)    จากอาหารทะเล        

LDH (La Doria) Limited (ถือหุ้นโดย ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ สหราช 20.00 20.00 95,940 95,940 514,179 466,694 

    John West Foods Limited ร้อยละ 20)    อาหาร อาณาจกัร       

Red Lobster Master Holdings L.P. และ ผูล้งทุน สหรัฐ 25.00 25.00 8,135,123 8,108,176 7,771,142 8,194,635 

   GGCOF RL Blocker, LLC 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั Thai Union  

   Investments North America LLC  

   ร้อยละ 25) 

 อเมริกา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8,275,133 8,248,186 8,357,422 8,732,239 

     9,110,426 9,083,479 10,392,795 10,492,318 

 
(1)  บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนืองจากบริษทัมีสิทธิออกเสียงในบริษทัร่วมไม่เกิน

กึงหนีงของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมด 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

11.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า  

 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ระหวา่งงวด มีดงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 626,463 

เพมิขึนระหวา่งงวด 93,270 

ส่วนแบ่งขาดทุน (90,650) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,023) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 627,060 

 

   ข้อมูลทางการเงินรวม 

  จัดตงัขึน     มูลค่าตามบัญชี 

ชือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   30 กันยายน  

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

30 กันยายน  

พ.ศ. 2560 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 

30 กันยายน  

พ.ศ. 2560 

พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

พนับาท 
         

บริษทั ทีเอ็มเอซี จาํกดั 

(การร่วมคา้ของ TFM 

และบริษทัอืนใน

สัดส่วน 51:49) 

จาํหน่ายอาหารกุง้และวสัดุ

ในการเพาะพนัธุ์กุง้และ

ลงทุนในบริษทัที

ประกอบธุรกิจเพาะ 

พนัธุ์และจาํหน่ายกุง้ 

ไทย 26.01 26.01 576,300 576,300 425,442 499,982 

Moresby International 

Holdings Inc. 

(การร่วมคา้ของ TUM 

และบริษทัอืน 

ในสัดส่วน 33:67) 

ผูล้งทุนในธุรกิจการจบั

ปลา 

หมู่เกาะ 

บริติช 

เวอร์จิน 

33.22 33.22 170,655 136,535 141,126 126,481 

Seafood International 

Holdco (การร่วมคา้ของ 

TUGe และบุคคลอืน

ในสัดส่วน 41:59) 

ผูล้งทุน หมู่เกาะ 

เคยแ์มน 

41.00 41.00 59,150 

 

 

 

- 

 

 

 

60,492 

 

 

 

- 

 

 

 

รวม     806,105 712,835 627,060 626,463 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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12 ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบดว้ย ทีดิน ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงปลูกสร้าง เครืองจกัรและอุปกรณ์ เครืองตกแต่ง 

ติดตงั และอุปกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพยร์ะหว่างติดตงัและก่อสร้าง และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ยลิขสิทธิ 

เครืองหมายการคา้ ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และผูจ้ดัจาํหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอืน ๆ โดยมีการเคลือนไหวดงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที ทีดนิ อาคาร สินทรัพย์ ทีดนิ อาคาร สินทรัพย์ 

   30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  

   (ตรวจสอบแลว้) 23,280,566 15,935,933 4,254,411 513,554 

ซือสินทรัพย ์ 3,304,429 612,814 468,262 587,892 

จดัประเภทรายการใหม ่ (12,381) 12,965 - - 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (68,177) (3) (21,744) - 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (24,124) (7,710) - - 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

   สาํหรับงวด (1,866,021) (171,655) (280,240) (17,653) 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า (43,349) - - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 21,713 497,904 - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 

   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 24,592,656 16,880,248 4,420,689 1,083,793 

 

ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยแห่งหนึงในประเทศไทยและบริษัทย่อยแห่งหนึง 

ในต่างประเทศจาํนวนรวม 322.13 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 381.87 ลา้นบาท) ไดน้าํไปจดจาํนองไวก้ับ

สถาบนัการเงินเพือคาํประกนัวงเงินสินเชือและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุฯ ขอ้ 15 และ 17) 
 

13 เงินลงทุนระยะยาวอืน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนเผอืขาย - สุทธิ 2,391,081 2,650,641 2,371,198 2,626,527 

เงินลงทุนทวัไป 5,223 4,366 1,500 1,000 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอืน 2,396,304 2,655,007 2,372,698 2,627,527 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอืน (ต่อ) 

 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนเผอืขายในระหว่างงวดสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 2,650,641 2,626,527 

จาํหน่ายเงินลงทุน - สุทธิ (433,976) (429,706) 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในเงินลงทุน 174,385 174,377 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 31 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 2,391,081 2,371,198 

 

14 ค่าความนิยม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 13,646,643 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 520,287 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 14,166,930 

 

15 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 241,116 245,263 - - 

เงินกูย้มืระยะสัน 5,552,165 29,570,611 2,084,696 26,523,983 

ทรัสตรี์ซีทและสินเชือเพอืการส่งออก 9,583,267 7,089,782 2,250,692 2,114,946 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและ     

   เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15,376,548 36,905,656 4,335,388 28,638,929 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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15 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชี ซึงมีอตัราดอกเบียอยูร่ะหว่างร้อยละ 1.25 ต่อปี ถึงร้อยละ 7.25 ต่อปี 

(ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 1.25 ต่อปี ถึงร้อยละ 7.68 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัมเีงินกูย้มืระยะสัน ทรัสตรี์ซีท และ

สินเชือเพือการส่งออกซึงมีอตัราดอกเบียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 1.00 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี และระหว่างร้อยละ 1.48 ต่อปี ถึงร้อยละ 

1.58 ต่อปี ตามลาํดบั (ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 1.30 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี และร้อยละ 0.55 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.18 ต่อปี 

ตามลาํดบั) 

 

วงเงินสินเชือดงักล่าวคาํประกนัโดยทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินคา้คงเหลือ ของกลุ่มบริษทั 

 

ในระหว่างไตรมาสทีหนึง พ.ศ. 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุฯ ขอ้ 17) และออกหุ้นกู ้

(หมายเหตุฯ ขอ้ 18) เพอืใชใ้นการทดแทนเงินกูย้มืระยะสันกบัสถาบนัการเงิน 

 

16 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 12,330,872 11,424,731 2,777,060 2,243,223 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั  

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 23) 194,510 73,501 589,524 569,182 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หนีอืน 

   - กิจการอืน 6,947,555 5,106,143 1,457,048 524,962 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หนีอืน 

   - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 161,333 58,860 3,695 24,566 

เงินปันผลคา้งจ่าย 16,511 14,549 5,213 5,171 

เงินมดัจาํและรายไดรั้บล่วงหนา้ 500,135 358,168 64,784 31,173 

เจา้หนีค่าซืออุปกรณ์และก่อสร้าง 

    - กิจการอนื 532,961 387,092 160,167 114,316 

เจา้หนีค่าซืออุปกรณ์และก่อสร้าง 

   - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4,370 5,900 257 348 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 20,688,247 17,428,944 5,057,748 3,512,941 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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17 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึง 

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 969,394 764,733 919,142 701,910 

ส่วนทีไม่หมุนเวยีนของ 

   เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 14,576,178 963,325 14,103,987 840,941 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจาก 

   สถาบนัการเงิน - สุทธิ 15,545,572 1,728,058 15,023,129 1,542,851 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวดสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,728,058 1,542,851 

เพมิขึนระหวา่งงวด 14,694,977 14,269,000 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 11,186 11,186 

การจ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งงวด (648,188) (558,700) 

จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (83,429) (83,429) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน (157,890) (157,779) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 858 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 15,545,572 15,023,129 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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17 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 12,500 

ลา้นบาท เพือนาํเงินทีไดไ้ปใชใ้นการทดแทนเงินกู้ยืมเดิม ทงันี เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 5 ปีนับตงัแต่ 

วนัเบิกเงินกูค้รังแรกและมีอตัราดอกเบียร้อยละ THBFIX บวกอตัราส่วนเพิมคงทีต่อปี 

 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากู ้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบนัการเงินในประเทศเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 50  

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพือนาํเงินทีไดไ้ปใชใ้นการทดแทนเงินกูย้ืมเดิม ทงันี เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 4 ปีครึง 

นบัตงัแต่วนัเบิกเงินกูค้รังแรกและมีอตัราดอกเบียร้อยละ LIBOR บวกอตัราส่วนเพิมคงทีต่อปี 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นสัญญากูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินหลายแห่งเพือใช้

ในการดาํเนินงาน ซือเครืองจกัร ลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ และก่อสร้างโรงงาน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินจาํนวน 91.74 ลา้นบาท คาํประกนัโดยทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัจะตอ้งปฏิบติั

ตามเงือนไขต่าง ๆ ทีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเชือ รวมทงัรักษาอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และรวมถึงการจาํกดัการก่อหนี 

การทาํสัญญาเช่าเพอืการลงทุน รายจ่ายฝ่ายทุน รายการเกียวกบักิจการในกลุ่มบริษทั การจดัสรรและจ่ายเงินปันผล  

 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งทียงัไม่ไดใ้ชด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
   

สกุลเงินบาท 33,750 ลา้นบาท 33,185 ลา้นบาท 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 316 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 286 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

สกุลเงินยโูร 27 ลา้นยโูร 27 ลา้นยโูร 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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18 หุ้นกู้ - สุทธิ 

 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดม้ีการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท เป็นจาํนวนรวม

ทงัสิน 12,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบันและผูล้งทุนขนาดใหญ่ การออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีเงือนไข

เกียวกบัอตัราส่วนทางการเงินบางประการทีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม 

 

บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ระบุชือผูถื้อ และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 

     ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

     ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

หุ้นกู้  

อตัราดอกเบยี 

(ร้อยละต่อปี) อายุ ครบกาํหนด 

จํานวนหน่วย 

พนัหน่วย 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

ล้านบาท 

(ตรวจสอบแล้ว)          

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

ล้านบาท 
      

ครังที 1/2554 ชุดที 3 5.02 10 ปี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 1,500 1,500 1,500 

ครังที 1/2557 ชุดที 1 3.58   3 ปี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 2,500 - 2,500 

ครังที 1/2557 ชุดที 2 4.21   5 ปี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 3,150 3,150 3,150 

ครังที 1/2557 ชุดที 3 4.69   7 ปี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 1,550 1,550 1,550 

ครังที 1/2557 ชุดที 4 5.18 10 ปี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 1,050 1,050 1,050 

ครังที 2/2557 ชุดที 1 4.21   7 ปี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 1,000 1,000 1,000 

ครังที 2/2557 ชุดที 2 4.58 10 ปี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 3,500 3,500 3,500 

ครังที 1/2559  

   (เงินเหรียญสหรัฐฯ) 

 

3.66 

 

10 ปี 

 

11 เมษายน พ.ศ. 2569 

 

75 

 

2,515 2,700 

ครังที 2/2559 ชุดที 1 2.03 3 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 6,000 6,000 6,000 

ครังที 2/2559 ชุดที 2 2.32 5 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 2,000 2,000 2,000 

ครังที 2/2559 ชุดที 3 2.79 7 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 2,000 2,000 2,000 

ครังที 1/2560 ชุดที 1 2.49  3 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2563 3,500 3,500 - 

ครังที 1/2560 ชุดที 2 2.91 5 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 2,000 2,000 - 

ครังที 1/2560 ชุดที 3 3.58  7 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2567 2,500 2,500 - 

ครังที 1/2560 ชุดที 4 3.94 10 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2570 4,000 4,000 - 

รวมหุ้นกู ้- ราคาตามมูลค่า    36,265 26,950 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย   (47) (33) 

รวมหุ้นกู ้- สุทธิ   36,218 26,917 

หกั  ส่วนของหุ้นกูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ  - (2,500) 

ส่วนทีไม่หมุนเวยีนของหุ้นกู ้- สุทธิ 36,218 24,417 

 

หุ้นกู้ดงักล่าวขา้งตน้ระบุให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ เช่น การรักษาอตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของเจา้ของและ

อตัราส่วนของความสามารถในการชาํระดอกเบียและเงือนไขต่าง ๆ ทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดการออกหุน้กู ้เช่น ตอ้งไม่จ่ายเงินปันผล

ในรูปของเงินสดในแต่ละปีบญัชีเป็นจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปี เป็นตน้ 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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18 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 

 

การเปลียนแปลงของหุน้กูใ้นระหวา่งงวดสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 26,917,034 

ออกหุน้กู ้ 12,000,000 

จ่ายชาํระคืน (2,500,000) 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (22,144) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (185,258) 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 7,914 

ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 36,217,546 

 

19 หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 240,550 316,971 23,508 34,663 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินรอตดัจ่าย (21,613) (26,224) (1,497) (2,342) 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 218,937 290,747 22,011 32,321 

     

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     

   - ส่วนทีหมุนเวยีน 50,443 82,308 5,772 12,241 

   - ส่วนทีไม่หมุนเวยีน 168,494 208,439 16,239 20,080 

 218,937 290,747 22,011 32,321 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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20 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้งัคา้งจ่ายโดยใชว้ิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหาร อตัราภาษีทีใช้กบักาํไรรวมทงัปีทีคาดว่าจะเกิดขึน

สาํหรับขอ้มูลทางการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนคือ อตัราร้อยละ (5.08) ต่อปี และ 2.57 ต่อปี ตามลาํดบั (ประมาณ

การอตัราภาษีเงินไดที้ใชส้าํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 : อตัราร้อยละ 1.11 ต่อปี และ 14.66 ต่อปี 

ตามลาํดบั) การเปลียนแปลงประมาณการอตัราภาษีของกลุ่มบริษทัเกิดจากการทีกลุ่มบริษทัไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษีเพิมเติมจาก

การลงทุนในธุรกิจของบริษทัร่วม และการลดลงของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจากร้อยละ 34.43 เป็น

ร้อยละ 28.92 ซึงมีการประกาศเมือวนัที 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

21 เงินปันผล 

 

บริษัท 

 

เมือวนัที 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัไดม้ีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิสําหรับ 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงินจาํนวน 3,006 ลา้นบาท แต่เนืองจากมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั

เมือวนัที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานรอบหกเดือนสินสุดวนัที  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,527 ลา้นบาท ซึงไดจ่้ายแลว้เมอืวนัที 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 

จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.31 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,479 ลา้นบาท และมกีารจ่ายในวนัที 20 เมษายน พ.ศ. 2560 

 

ในวนัที 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 

0.32 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,527 ลา้นบาท และมีการจา่ยเงินปันผลในวนัที 4 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

บริษัทย่อย 

 

เมอืวนัที 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึงไดม้ีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสุทธิสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุน้รวมเป็นเงิน 66 ลา้นบาท เงินปันผลส่วนทีเป็นของบริษทั

มีจาํนวน 33.66 ลา้นบาท และมีการจ่ายในวนัที 17 เมษายน พ.ศ. 2560 

 

เมอืวนัที 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงิน 250 ลา้นบาท แต่เนืองจากมติทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัย่อยเมือวนัที 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานรอบ 

หกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จาํนวน 105 ลา้นบาท ซึงจ่ายแลว้เมือวนัที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่าย

จาํนวน 145 ลา้นบาท ซึงเป็นเงินปันผลส่วนทีเป็นของบริษทัจาํนวน 73.95 ลา้นบาท และมีการจ่ายในวนัที 18 เมษายน พ.ศ. 2560 

 

เมอืวนัที 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงิน 1,230 ลา้นบาท แต่เนืองจากมติทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัย่อยเมือวนัที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานรอบ 

หกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จาํนวน 540 ลา้นบาท ซึงจ่ายแลว้เมือวนัที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงคงเหลือเงินปันผล

จ่ายจาํนวน 690 ลา้นบาท และมีการจ่ายในวนัที 27 เมษายน พ.ศ. 2560 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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21 เงินปันผล (ต่อ) 

 

บริษัทย่อย (ต่อ) 

 

เมอืวนัที 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหนึงไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสุทธิสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงิน 576 ลา้นบาท แต่เนืองจากมติทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัย่อยเมือวนัที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานรอบ 

หกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จาํนวน 216 ลา้นบาท ซึงจ่ายแลว้เมือวนัที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงคงเหลือเงินปันผล

จ่ายจาํนวน 360 ลา้นบาท และมีการจ่ายในวนัที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

เมือวนัที 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึงไดม้ีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงิน 

240 ลา้นบาท เงินปันผลส่วนทีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 122.40 ลา้นบาท และมีการจ่ายในวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

เมือวนัที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  

ระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงิน 

360 ลา้นบาท เงินปันผลส่วนทีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 358.39 ลา้นบาท และมีการจ่ายในวนัที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

เมือวนัที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึงได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงิน 

390 ลา้นบาท เงินปันผลส่วนทีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 388.67 ลา้นบาท และมีการจ่ายในวนัที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

เมือวนัที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึงได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงิน 

110 ลา้นบาท เงินปันผลส่วนทีเป็นของบริษทัมีจาํนวน 56.10 ลา้นบาท และมีการจ่ายในวนัที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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22 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน)  

ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยู่ในระหวา่งงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

กาํไรสุทธิสาํหรับปีทีเป็นของ 

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 

    

     - จากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,727,080 1,597,476 1,049,837 1,172,262 

     - จากการดาํเนินงานทียกเลิก 9,764 (3,051) - - 

กาํไรสุทธิสาํหรับปีทีเป็นของ 

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 1,736,844 1,594,425 1,049,837 1,172,262 
     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีถือ 

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

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.37 0.33 0.22 0.25 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

กาํไรสุทธิสาํหรับปีทีเป็นของ 

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 

    

     - จากการดาํเนินงานต่อเนือง 4,651,549 4,542,644 2,809,686 2,508,908 

     - จากการดาํเนินงานทียกเลิก (34,703) (190,348) - - 

กาํไรสุทธิสาํหรับปีทีเป็นของ 

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 4,616,846 4,352,296 2,809,686 2,508,908 
     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีถือ 

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

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.97 0.91 0.59 0.53 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีกาํไรต่อหุน้ปรับลดในระหวา่งงวดทีนาํเสนอรายงาน ดงันนั จึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

บริษทัเป็นบริษัทใหญ่สูงสุด ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มของครอบครัวจนัศิริ โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 

20.84 ของหุน้ทงัหมดของบริษทั จาํนวนหุน้ทีเหลือถือโดยบุคคลทวัไป 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ทีสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 11 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ก) รายได้จากการขาย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วันที 30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บริษทัยอ่ย - - 2,098,390 2,184,465 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 477,201 101,707 7,075 2,056 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน 259,714 243,825 132,456 137,735 

 736,915 345,532 2,237,921 2,324,256 

     

รายได้เงินปันผล     

   บริษทัยอ่ย - - 803,163 845,078 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ - - 54,483 41,244 

 - - 857,646 886,322 

        

รายได้อืน     

   บริษทัยอ่ย - - 497,097 467,211 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 291,309 6,819 103 103 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน 61 119 61 119 

 291,370 6,938 497,261 467,433 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ก) รายได้จากการขาย (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วันที 30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บริษทัยอ่ย - - 6,449,400 5,586,812 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1,245,868 335,237 14,577 6,292 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน 712,104 658,891 381,819 374,229 

 1,957,972 994,128 6,845,796 5,967,333 

     

รายได้เงินปันผล     

   บริษทัยอ่ย - - 2,079,215 2,171,885 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ - - 87,483 72,694 

 - - 2,166,698 2,244,579 

        

รายได้อืน     

   บริษทัยอ่ย - - 1,509,012 930,615 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 834,855 22,768 6,224 301 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน 301 384 199 384 

 835,156 23,152 1,515,435 931,300 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 
   

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วันที 30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ซือสินค้าและบริการ     

   บริษทัยอ่ย - - 587,017 582,357 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 213,481 367,001 38,698 107,531 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน 613,332 375,140 32,361 27,749 

 826,813 742,141 658,076 717,637 
     

ซือสินทรัพย์ถาวร     

   บริษทัยอ่ย - - - 350 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9 - 9 - 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน 33,943 24,671 2,588 2,025 

 33,952 24,671 2,597 2,375 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วันที 30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ซือสินค้า     

   บริษทัยอ่ย - - 1,555,109 1,646,235 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 569,549 715,133 295,194 190,134 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน 1,300,851 937,003 73,897 68,665 

 1,870,400 1,652,136 1,924,200 1,905,034 
     

ซือสินทรัพย์ถาวร     

   บริษทัยอ่ย - - 330 1,975 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 9 26 9 26 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน 87,563 71,142 10,226 13,204 

 87,572 71,168 10,565 15,205 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเกดิจากการขายและซือสินค้า ซือสินทรัพย์ถาวร และซือบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีการค้า 

   - กจิการทเีกยีวข้องกนั  

    

   บริษทัยอ่ย - - 1,620,215 1,912,119 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 156,849 174,279 3,383 1,279 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน 46,888 44,094 37,970 41,139 

 203,737 218,373 1,661,568 1,954,537 

     

ดอกเบียค้างรับ  

   - กจิการทเีกยีวข้องกนั 

    

บริษทัยอ่ย - - 858,434 233,514 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 900,605 225,256 - - 

 900,605 225,256 858,434 233,514 

     

เจ้าหนีการค้า 

   - กจิการทเีกยีวข้องกนั  

    

   บริษทัยอ่ย - - 579,473 561,951 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 37,569 26,713 8,164 5,900 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน 156,941 46,788 1,887 1,331 

 194,510 73,501 589,524 569,182 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ง) เงินให้กู้ยืมแก่/เงินกู้ยืมจากกจิการทเีกยีวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่ 

   กจิการทีเกยีวข้องกนั 

    

      บริษทัยอ่ย - - 7,660,870 7,331,581 

      บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 57,120 - - - 

    57,120 - 7,660,870 7,331,581 

     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ 

   กจิการทเีกยีวข้องกนั 

    

      บริษทัยอ่ย - - 38,336,039 40,263,658 

      บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11,512,098 12,361,592 - - 

    11,512,098 12,361,592 38,336,039 40,263,658 

 

การเปลียนแปลงในเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัระหวา่งงวด สามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 12,361,592 40,263,658 

เพมิขึนระหวา่งงวด - 109,710 

รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาว - (1,649,270) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - (388,059) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (849,494) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 11,512,098 38,336,039 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงินให้กู้ยืมแก่/เงินกู้ยืมจากกจิการทเีกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงินกู้ยืมระยะสันจาก 

   กจิการทีเกยีวข้องกนั 

    

   บริษทัยอ่ย - - 1,839,963 923,957 

   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 90,600 77,000 - - 

 90,600 77,000 1,839,963 923,957 

 

จ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญัของกลุ่มบริษทัและบริษทัสาํหรับงวด มีรายละเอียดดงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วันที 30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน 170,692 140,481 36,216 32,349 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,217 5,122 2,490 2,349 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 7,221 11,767 4,350 4,853 

 184,130 157,370 43,056 39,551 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วันที 30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน 655,251 686,032 113,813 92,358 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 18,648 17,389 7,469 7,047 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 34,466 33,626 16,312 12,638 

 708,365 737,047 137,594 112,043 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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24 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   30 กนัยายน  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้      

   จากการดาํเนินงานต่อเนือง  5,117,901 5,885,174 2,818,799 2,493,542 

   จากการดาํเนินงานทียกเลิก 10 (34,705) (190,667) - - 

   รวม  5,803,196 5,694,507 2,818,799 2,493,542 
      

รายการปรับปรุง      

   ค่าเสือมราคา 12 1,866,021 2,037,532 280,240 287,794 

   ค่าตดัจาํหน่าย 12 171,655 169,073 17,653 8,821 

   ค่าตดัจาํหน่ายส่วนลด/ส่วนเกิน 

      จากสญัญาอนุพนัธท์างการเงิน  (71,089) (202,621) (48,941) (203,890) 

   (กลบัรายการ) ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ  (5,940) (40,118) 5,524 (955) 

   (กลบัรายการ) ค่าเผือการลดมูลค่า 

      ของสินคา้คงเหลือ  107,799 (336,119) 15,064 (49,588) 

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 12 43,349 23,371 - - 

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

      ของกลุ่มทีจาํหน่ายทีจดัประเภทไว ้

      เพอืขาย  12,706 - - - 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  135,025 150,902 55,182 49,703 

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย 

      เงินลงทุน  (25,356) - (25,356) 48,147 

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์

      ของกลุ่มทีจาํหน่ายทีจดัประเภทไว ้

      เพอืขาย  185,964 - - - 

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย 

      และตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร 

      และอปุกรณ์ และสินทรัพย ์

      ไม่มีตวัตน - สุทธิ  47,027 5,111 6,361 (9,683) 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 

      บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 (521,546) (244,889) - - 

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัรา 

      แลกเปลียน  217,587 693,035 245,756 599,082 

   รายไดเ้งินปันผล  (16,253) - (2,182,934) (2,244,579) 

   ตน้ทุนทางการเงิน  1,607,469 1,066,726 1,291,302 734,802 

   ดอกเบียรับ  (803,864) (134,054) (1,289,532) (788,571) 

   รวม  2,950,554 3,187,949 (1,629,681) (1,568,917) 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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24 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 

 

การกระทบยอดกาํไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีรายละเอียดดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   30 กนัยายน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และ     

   หนสิีนดาํเนินงาน     

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (เพมิขึน) ลดลง (886,169) (1,113,196) 604,786 38,796 

   สินคา้คงเหลือเพมิขึน (3,144,995) (1,775,092) (903,614) (1,761,608) 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (เพมิขึน) ลดลง 233,174 (91,637) 25,429 (53,237) 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (เพมิขึน) ลดลง (166,125) (158,335) 17,184 (17,874) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนเพมิขึน 2,352,229 3,259,181 850,001 1,175,743 

   หนีสินหมุนเวียนอืนเพมิขึน (ลดลง) (263,805) (461,017) 45,805 64,736 

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืนเพมิขึน (ลดลง) 48,734 (95,511) 31,771 19,743 

   จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (17,511) (39,631) (555) (1,924) 

   รวม (1,844,468) (475,238) 670,807 (535,625) 

     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 5,083,196 5,694,507 2,818,799 2,493,542 

รายการปรับปรุง 2,950,554 3,187,949 (1,629,681) (1,568,917) 

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (1,844,468) (475,238) 670,807 (535,625) 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 6,189,282 8,407,218 1,859,925 389,000 

   - จ่ายภาษีเงินได ้ (696,968) (1,271,409) (8,483) (16,376) 

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 5,492,314 7,135,809 1,851,442 372,624 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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25 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกดิขนึ 

 

25.1 ภาระผูกพันทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพนัทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเกียวกับภาระผูกพนัทีเป็นข้อผูกมดั ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

แต่ไม่ไดรั้บรู้ในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล มีดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 
     

สัญญาสร้างอาคารโรงงาน 

   และคลงัสินคา้ 

309 ลา้นบาท 

- 

1 ลา้นยูโร 

517 ลา้นบาท 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

4 ลา้นยูโร 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

     

สัญญาซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ 159 ลา้นบาท 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

4 ลา้นยูโร 

- 

77 ลา้นบาท 

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

3 ลา้นยูโร 

7 ลา้นเยน 

4 ลา้นบาท 

- 

- 

- 

16 ลา้นบาท 

- 

- 

- 

 

25.2 การคาํประกนั 

 

ก) ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัทมีหนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทจาํนวน 39 ล้านบาท  

(ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 41 ลา้นบาท) ซึงเกียวกบัการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั 

ข) ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยมีหนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยจาํนวน 97 ล้านบาท  

2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3 ลา้นยโูร 10 ลา้นโครนนอร์เวย ์และ 1 ลา้นสล็อตติโปแลนด ์(ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 

95 ลา้นบาท 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นยูโร 10 ลา้นโครนนอร์เวย ์และ 1 ลา้นสล็อตติโปแลนด)์ ซึงเกียวกับการดาํเนินงาน

ตามปกติของบริษทัย่อย 

ค) ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหนึงมีหนังสือคาํประกนัจาํนวน 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัที 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 : จาํนวน 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ซึงออกใหแ้ก่สถาบนัการเงินแห่งหนึงเพอืคาํประกนัวงเงินสินเชือใหแ้ก่บริษทัยอ่ย

ของการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั 

ง) ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัทมีหนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทจํานวน 22 ล้านยูโร  

8 ลา้นเหรียญแคนาดา และ 6 ลา้นหยวน (ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 12 ลา้นยูโร และ 6 ลา้นเหรียญแคนาดา) 

เพอืคาํประกนัวงเงินสินเชือใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทั 

จ) ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึงมีหนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยจาํนวน  

61 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 61 ลา้นบาท) เพอืคาํประกนัวงเงินสินเชือให้แก่การร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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25 ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกดิขนึ (ต่อ) 

 

25.3 คดฟ้ีองร้อง 

 

Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) 

เมือวนัที 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 Tri-U ได้รับหมายเรียกจากหน่วยงานป้องกันการผูกขาดทางการค้า กระทรวงยุติธรรมของ

ป ระ เท ศส ห รัฐ อ เม ริก า (Antitrust Division of the United States Department of Justice) (the “DOJ”) ซึ ง เป็ น ส่ วน ห นึ งข อ ง

กระบวนการการสอบสวนของความเป็นไปได้เกียวกับการกระทาํความผิดทางอาญา ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึก ซึงในกระบวนการสอบสวนดงักล่าว Tri-U ไดรั้บการผ่อนผนัแบบมีเงือนตาม

โครงการลดหย่อนผ่อนโทษ (Leniency Program) ของ DOJ ซึงสถานะการผ่อนผนัแบบมีเงือนไขดังกล่าวหมายความว่า Tri-U  

จะไม่ถูกดาํเนินคดีอาญา หรือถูกเรียกให้ตอ้งชาํระค่าปรับหากทาง Tri-U ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที โดย Tri-U มีเจตนาทีมุ่งมนั 

ในการให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ทีสาํหรับการสอบสวนในครังนี 

 

นับตงัแต่วนัที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Tri-U ไดถู้กฟ้องเป็นจาํเลยร่วมกับผูผ้ลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกรายอืนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในคดีแพ่งหลายคดีทังทีถูกดาํเนินคดีแบบกลุ่มและทีถูกฟ้องร้องโดยตรง โดยคดีเหล่านันไดอ้า้งถึงกฎหมายของ

รัฐบาลกลางและกฎหมายแห่งรัฐ เกียวกับการป้องกันการผูกขาด การคุ้มครองผูบ้ริโภค การหลอกลวงผูบ้ริโภคทางการคา้ และ 

การป้องกนัการแข่งขนัทีไม่เป็นธรรม คดีความดงักล่าวไดถู้กรวมคดีเพือดาํเนินกระบวนการก่อนการพิจารณาคดีทีจะกระทาํขึน 

โดยศาลแขวงใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี Tri-U อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการต่อสู้คดีความ และยงัไม่สามารถ

คาดการณ์ความเป็นไปไดใ้นผลของคดีดงักล่าว 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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26 เครืองมือทางการเงิน 

 

26.1 สัญญาแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ 

 

ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีน 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสาํคญัอนัเกียวเนืองจากการซือหรือขายสินคา้ และการกูย้มืหรือให้กูย้มืเงิน

เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการ

บริหารความเสียง 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี 

 

ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 จํานวน จํานวน อัตราแลกเปลยีนตามสัญญาของ  

สกลุเงิน 

ทซืีอ 

(ล้าน) 

ทขีาย 

(ล้าน) จํานวนทีซือ จํานวนทีขาย 

 

วันครบกําหนดตามสัญญา 

     

บริษัท    

เหรียญสหรัฐอเมริกา 47 273 33.07 - 34.10 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

32.95 - 34.74 บาท 

ตอ่เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 - เมษายน พ.ศ. 2562 

เยน - 617 - 0.30 - 0.32 บาทต่อเยน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - กนัยายน พ.ศ. 2561 

ยโูร - 247 - 38.18 - 48.45 บาทต่อยโูร ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ปอนดอ์งักฤษ - 10 - 44.02 บาทต่อปอนดอ์งักฤษ ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ยโูร 32 - 1.18 - 1.21 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ต่อยโูร 

- ตุลาคม พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

      

บริษัทย่อย      

เหรียญสหรัฐอเมริกา 40 304 33.06 - 34.12 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

32.89 - 35.45 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กนัยายน พ.ศ. 2561 

เยน - 104 - 0.30 - 0.31 บาทต่อเยน มกราคม พ.ศ. 2561 - กนัยายน พ.ศ. 2561 

ยโูร - 6 - 38.21 บาทต่อยโูร ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 13 - 25.71 - 26.22 บาท 

ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - กนัยายน พ.ศ. 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 37 - 0.82 - 0.92 ยโูร 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 55 - 0.74 - 0.81 ปอนดอ์งักฤษ 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 18 - 3.55 - 4.14 สล็อตติโปแลนด์ 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 - 1.25 ดอลลาร์แคนาดา 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  

ยโูร 77 - 0.73 - 0.92 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร - ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

โครนนอร์เวย ์ 521 - 0.10 - 0.11 ยโูรต่อโครนนอร์เวย ์ - ตุลาคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2562 

สล็อตตโิปแลนด์ 2 - 0.23 - 0.24 ยโูรต่อสล็อตติ

โปแลนด์ 

- ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กนัยายน พ.ศ. 2561 

เยน - 10 - 3.88 สล็อตตโิปแลนด์ 

ต่อ 100 เยน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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26 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

26.1 สัญญาแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ (ต่อ) 

 

ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีน (ต่อ) 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี (ต่อ) 

 

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 

 จํานวน จํานวน อัตราแลกเปลยีนตามสัญญาของ  

สกลุเงิน 

ทซืีอ 

(ล้าน) 

ทขีาย 

(ล้าน) จํานวนทีซือ จํานวนทีขาย 

 

วันครบกําหนดตามสัญญา 
     

บริษัท    

เหรียญสหรัฐอเมริกา 9 358 35.80 - 36.49 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

33.58 - 36.05 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2560 - ตุลาคม พ.ศ. 2563 

เยน - 176 - 0.32 - 0.35 บาทต่อเยน มิถุนายน พ.ศ. 2560 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ยโูร - 224 - 37.82 - 48.45 บาทต่อยโูร มีนาคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2564 
      

บริษัทย่อย      

เหรียญสหรัฐอเมริกา 14 239 35.12 - 35.99 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

34.64 - 36.22 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2560 - กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เยน - 315 - 0.31 - 0.35 บาทต่อเยน มิถุนายน พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 3 - 26.32 - 26.59 บาท 

ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย 

มกราคม พ.ศ. 2560 - สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 38 50 0.87 - 0.90 ยโูร 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

0.88 ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 61 - 0.75 - 0.81 ปอนดอ์งักฤษ 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 21 - 3.56 - 4.14 สล็อตติโปแลนด์ 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 2 1.31 ดอลลาร์แคนาดา 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

1.33 - 1.35 ดอลลาร์แคนาดา 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2560 - พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ยโูร 74 - 0.73 - 0.91 ปอนดอ์งักฤษตอ่ยโูร - มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ยโูร - 1 - 8.72 - 9.83 โครนนอร์เวยต์่อยโูร มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

โครนนอร์เวย ์ 347 - 0.11 ยโูรต่อโครนนอร์เวย ์ - มกราคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561 

โครนนอร์เวย ์ 12 - 0.09 ปอนดอ์งักฤษต่อโครน

นอร์เวย ์

- มกราคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561 

ปอนดอ์งักฤษ 2 - 1.30 ยโูรต่อปอนดอ์งักฤษ - มกราคม พ.ศ. 2560 - มิถุนายน พ.ศ. 2560 

สล็อตตโิปแลนด์ 2 - 0.23 ยโูรต่อสล็อตติโปแลนด ์ - มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

เยน - 120 - 3.82 - 3.89 สล็อตติโปแลนด์ 

ต่อ 100 เยน 

มกราคม พ.ศ. 2560 - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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26 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

26.1 สัญญาแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ (ต่อ) 

 

ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีน (ต่อ) 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาสิทธิทีในอนาคตทีมีเงือนไขพิเศษกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง 

โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวมีภาระการขายเงินตราต่างประเทศจาํนวน 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอตัราแลกเปลียนที 33.23 ถึง 

35.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอตัราแลกเปลียนระหว่าง 

35.04 บาทถึง 35.72 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) และการซือเงินตราต่างประเทศจาํนวน 29 ลา้นโครนนอร์เวย ์โดยมีอตัราแลกเปลียนที 

0.11 ยโูรต่อ 1 โครนนอร์เวย ์ตามลาํดบั สัญญาดงักล่าวจะครบกาํหนดภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 

26.2 สัญญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี 

 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียทียงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

มีดงันี 

 

บริษทั 

 

บริษทัไม่มีสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

บริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบียรับตาม 

สัญญาแลกเปลยีน 

อตัราดอกเบียจ่ายตาม 

สัญญาแลกเปลยีน 

วนัสินสุดสัญญา 

1 68 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน            อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.70 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

2 100 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน            อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.73 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

3 22 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน            อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 0.37 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

4 50 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน            อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 0.18 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

5 100 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน            อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 0.18 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

6 22 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน            อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 0.10 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 

 จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบียรับตาม 

สัญญาแลกเปลยีน 

อตัราดอกเบียจ่ายตาม 

สัญญาแลกเปลยีน 

วนัสินสุดสญัญา 

1 68 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน            อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.70 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

2 100 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน            อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.73 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

3 22 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน            อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 0.37 ตุลาคม พ.ศ. 2564 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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26 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

26.3 สัญญาแลกเปลยีนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย 

 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

มีดงันี 

 

บริษทั 

 

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สกลุเงนิและอตัราดอกเบียรับตามสัญญา สกลุเงนิและอตัราดอกเบียจ่ายตามสัญญา วนัสินสุดสัญญา 

จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย 

1 326 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 0.70 

10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 1.92 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

2 1,899 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 1.65 50 ลา้นยูโร - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

3 614 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนลบร้อยละ 0.06 

20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 1.54 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

4 14 ลา้นเหรียญ  

   สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบียลอยตวั 

USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92 

442 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.00 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

5 4,106 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.32 97 ลา้นยูโร - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

6 2,428 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.56 

70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

7 2,433 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

8 2,780 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

9 3,475 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

10 1,911 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 3.49 

55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

11 50 ลา้นเหรียญ 

   สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบียลอยตวั USDLIBOR 

3 เดือน บวกร้อยละ 1.00 

1,769 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 0.80 

กนัยายน พ.ศ. 2564 

12 2,050 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

50 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

13 1,647 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

40 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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26 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

26.3 สัญญาแลกเปลยีนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย (ต่อ) 

 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

มดีงันี (ต่อ) 

 

บริษทั (ต่อ) 

 

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สกลุเงนิและอตัราดอกเบียรับตามสัญญา สกลุเงนิและอตัราดอกเบียจ่ายตามสัญญา วนัสินสุดสัญญา 

จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย 

14 80 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.33 

2 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

15 29 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 2.10 

125 ลา้นสลอ็ตติ

โปแลนด ์

อตัราดอกเบียลอยตวั WIBOR  

3 เดือนบวกร้อยละ 3.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

16 1,134 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 0.70 29 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 0.73 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

17 976 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.80 

30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.70 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

18 737 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.88 23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

19 573 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.88 18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

20 1,089 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 2.15 

27 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

21 656 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.53 17 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

22 233 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.69 6 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

23 505 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.30 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.96 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

24 1,452 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.05 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.98 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

25 426 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.68 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.96 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

26 488 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.00 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.96 มกราคม พ.ศ. 2569 

27 75 ลา้นเหรียญ 

   สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.66 2,529 ลา้นบาท - เมษายน พ.ศ. 2569 
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26 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

26.3 สัญญาแลกเปลยีนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย (ต่อ) 

 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

มีดงันี (ต่อ) 

 

บริษทั (ต่อ) 

 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 

 สกลุเงนิและอตัราดอกเบียรับตามสัญญา สกลุเงนิและอตัราดอกเบียจ่ายตามสัญญา วนัสินสุดสัญญา 

จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย 

1 1,145 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 4.75 

32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.65 มีนาคม พ.ศ. 2560 

2 1,997 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนลบร้อยละ 1.75 

50 ลา้นยูโร - มิถุนายน พ.ศ. 2560 

3 7 ลา้นเหรียญ 

   สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบียลอยตวั 

USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92 

221 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.62 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

4 326 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 0.70 

10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 1.92 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

5 1,899 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 1.65 50 ลา้นยูโร - ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

6 614 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนลบร้อยละ 0.06 

20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 1.54 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

7 14 ลา้นเหรียญ  

   สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบียลอยตวั 

USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92 

442 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.00 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

8 4,106 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.32 97 ลา้นยูโร - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

9 3,475 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

10 1,911 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 3.49 

55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

11 2,428 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.56 

70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

12 2,433 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

13 2,780 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

14 2,050 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

50 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

15 1,647 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

40 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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26 เครืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

26.3 สัญญาแลกเปลยีนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย (ต่อ) 

 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปลียนสกุลเงินและอตัราดอกเบีย ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

มีดงันี (ต่อ) 

 

บริษทั (ต่อ) 

 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 

 สกลุเงนิและอตัราดอกเบียรับตามสัญญา สกลุเงนิและอตัราดอกเบียจ่ายตามสัญญา วนัสินสุดสัญญา 

จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย จํานวนเงนิต้น อตัราดอกเบีย 

16 80 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.33 

2 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

17 30  ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 2.10 

130 ลา้นสลอ็ตติ

โปแลนด ์

อตัราดอกเบียลอยตวั WIBOR 3 

เดือนบวกร้อยละ 3.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

18 1,179 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 0.70 30 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 0.73 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

19 976 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.80 

30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.70 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

20 737  ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.88 23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

21 573  ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 2.88 18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

22 1,089 ลา้นบาท อตัราดอกเบียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 2.15 

27 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

23 656 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.53 17 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

24 233 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.69 6 ลา้นยูโร อตัราดอกเบียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

25 426 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.68 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.96 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

26 505 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.30 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.96 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

27 1,452 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.05 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.98 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

28 550 ลา้นบาท อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.73 17 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.96 มกราคม พ.ศ. 2569 

29 75 ลา้นเหรียญ 

   สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 3.66 2,529 ลา้นบาท - เมษายน พ.ศ. 2569 

 

27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในวนัที 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดซื้อหุ้นเพิมในบริษทั แพ็คฟู้ด จาํกดั (มหาชน) จากผูถื้อหุ้นเดิม โดยทาํให้บริษทัมีสัดส่วน 

การลงทุนพิมขึนจากร้อยละ 77.44 เป็นร้อยละ 99.74 ทีราคาจ่ายซือทงัหมด 23.33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 779.97 ลา้นบาท 
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