
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการ
ดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้ งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน 
 

 

กลุ่มบริษทัมีรายการค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใน
งบแสดงฐานะการเงินในจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสําคญั ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  กลุ่มบริษัทจําเป็นต้อง
ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจาํทุกปี หรือเม่ือมี
ข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า รวมถึงการระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าความนิยม 
 
ขา้พเจา้ให้ความสาํคญัในเร่ืองน้ี เน่ืองจากความซบัซ้อนในการ
ประเมินมูลค่า และการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับ 
ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะของ
ตลาดหรือสภาพเศรษฐกิจในอนาคต กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์ (Value-in-use) ของค่าความนิยมและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Model) โดยพิจารณาจากขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ซ่ึงตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั เช่น อตัราการเติบโต
ของรายได้ และอตัราคิดลดท่ีใช้ในการคาํนวณประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่ม
บริษทัมีค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 16,771 
ลา้นบาท และ 14,080 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 11.48 และร้อยละ 9.64 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดับ 
ดงัท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 และ 16 
ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพยเ์หล่าน้ี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 ประเมินความเหมาะสมของผูบ้ริหารในการระบุหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 ใช้ผลงานของผูเ้ช่ียวชาญด้านการประเมินมูลค่ามาช่วย 

ในการทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติฐาน
ต่าง ๆ และวิธีท่ีกลุ่มบริษทันาํมาใช ้โดยเฉพาะการทดสอบ
ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับการประมาณการอัตราการ
เติบโตของรายได ้อตัรากาํไรขั้นตน้ของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละหน่วย และอตัราคิดลดก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

 สอบถามผู ้บ ริหารในเชิงทดสอบและประเมินความ
เหมาะสมของการประมาณการกระแสเงินสดของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงรวมถึงการประเมินความ
แม่นยาํของผูบ้ริหารในการประมาณการข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนในอดีต และการประเมินความเป็นไปได้
ของแผนธุรกิจในอนาคต 

 ประเมินและทดสอบขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการ 
วิธีการประมาณการ ต้นทุนทางการเงินเฉล่ีย (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) อตัราค่าธรรมเนียมการใช้
สิทธิ และขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการเปรียบเทียบกบั
ขอ้มูลภายนอกและขอ้มูลในอดีต เช่น การคาดการณ์อตัรา
การเติบโตของตลาด 

 



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
  

 วเิคราะห์ความอ่อนไหวของส่วนต่างจากการประเมินมูลค่า
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดยประเมินวา่หาก
ขอ้สมมติฐานเปล่ียนแปลงไปจากท่ีกาํหนดไวแ้ลว้จะส่งผล
ให้มูลค่าตามบญัชี (Carrying amount) มีจาํนวนสูงกว่ามูล
ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (Recoverable amount) หรือไม่ และ
ประเมินความแม่นยาํของผูบ้ริหารในการประมาณการขอ้
สมมติฐานและขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
และ 

 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษทัเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีอ่อนไหวอนัจะส่งผลกระทบ
ท่ีมีสาระสําคญัต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความ
นิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
จากวิธีการตรวจสอบท่ีขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั ขา้พเจา้พิจารณาว่าขอ้
สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารมีความสมเหตุสมผล และ
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยา่งเพียงพอ 

  

  

การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการทาํสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจตามท่ีให้รายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 38 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ี
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเป็น
จาํนวนมาก การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอาจส่งผลต่อ
ผลการดําเนินงาน  กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงมีนโยบายและ
ขั้นตอนในการติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
รวมทั้งขอ้มูลต่าง ๆ ในตลาดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้ในการบริหาร
จดัการความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 ประเมินความเหมาะสมของการอนุมัติการเขา้ทาํสัญญา

อนุพันธ์ทางการเงิน  และการทดสอบวิธีการทางบัญชี
เก่ียวกบัรายการป้องกนัความเส่ียงตามนโยบายการบญัชี
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ทําความเข้าใจการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับสัญญา
อนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงกิจกรรมควบคุมท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายป้องกนัความเส่ียง 

 ทดสอบมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินท่ี
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่งเป็นอิสระ
ตามการสุ่มตวัอยา่งโดยใชข้อ้มูลท่ีมีอยูใ่นตลาดเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบ และประเมินเหตุผลของผลต่างระหวา่งการวดั
มูลค่าของข้าพเจ้ากับผลจากการวัดมูลค่าของสถาบัน
การเงิน  

 ส่งหนงัสือยนืยนัยอดกบัสถาบนัการเงินเพื่อทดสอบความ
ครบถว้นของสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ให้ความสําคญัในเร่ืองน้ี เน่ืองจากความมีสาระสําคญั
ของสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน  และการประเมินมูลค่ายติุธรรม
ของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินน้ีจดัเป็นขอ้มูลระดบัท่ี 2 ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ืองการวดัมูลค่า
ยติุธรรม ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดย
ออ้ม สําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึงอาจจะเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีคลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง  โดยขอ้มูล
ระดบัท่ี 2 อาจจาํเป็นตอ้งถูกปรับปรุงสาํหรับการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่ม
บริษทัมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงินจาํนวน 
2,592 ล้านบาท และจาํนวน 643 ล้านบาท ตามลําดับ มูลค่า
ยติุธรรมของลูกหน้ีและเจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินท่ี
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 มีจาํนวน 
1,982 ลา้นบาท และจาํนวน 1,859 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

จากวธีิการตรวจสอบท่ีขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั ขา้พเจา้พิจารณาวา่กลุ่ม
บริษทัและบริษทัได้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์
ทางการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินไวอ้ย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

  

 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า 
ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 



ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ี มีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง 
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 



 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 
และบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 



จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบ
บญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
สมชาย  จิณโณวาท 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3271 
กรุงเทพมหานคร 
20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 814,911 976,122 141,193 13,404
เงินลงทุนระยะสั้น 63,560 - - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8, 35 16,343,842 16,412,244 4,249,503 3,962,669
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35 69,870 - 7,452,933 7,331,581
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 43,359,928 39,626,191 5,390,770 4,769,795
ส่วนของลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 725,121 854,832 437,389 543,351

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10 1,335,393 1,176,674 149,555 173,439
สินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย 11 33,941 1,032,461 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 62,746,566 60,078,524 17,821,343 16,794,239

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,467 1,417 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 29,337,930 27,851,936
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 10,336,972 10,492,318 835,293 835,293
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 530,803 626,463 - -
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 1,012,105 2,655,007 988,528 2,627,527
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 35 11,274,911 12,361,592 37,872,816 40,263,658
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน - สุทธิ 3,677 10,448 - -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 25,261,479 23,280,566 4,474,157 4,254,411
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 16,771,420 15,935,933 1,177,318 513,554
ค่าความนิยม - สุทธิ 16 14,080,065 13,646,643 - -
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 1,866,384 1,713,481 1,866,383 1,713,482
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 1,079,837 704,258 19,809 17,709
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 18 1,301,879 858,813 326,224 415,963

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 83,520,999 82,286,939 76,898,458 78,493,533

รวมสินทรัพย์     146,267,565 142,365,463 94,719,801 95,287,772

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                                                     กรรมการ                                                                                   .

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 15,245,774 36,905,656 5,240,280 28,638,929
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20, 35 19,822,673 17,428,944 4,386,016 3,512,941
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35 119,300 77,000 693,499 923,957
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 21 849,286 764,733 797,144 701,910

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 22 - 2,499,835 - 2,499,835
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 23 47,257 82,308 7,278 12,241

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,972 291,838 - -
ส่วนของเจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 324,322 596,375 86,209 169,595

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 207,975 506,045 71,179 83,722
หน้ีสินของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย 11 24,927 89,119 - -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 36,657,486 59,241,853 11,281,605 36,543,130

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 21 14,711,748 963,325 14,073,831 840,941
หุน้กู ้- สุทธิ 22 36,168,880 24,417,199 36,168,880 24,417,199
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 23 154,785 208,439 12,802 20,080
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 2,356,189 1,916,304 707,644 455,667
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 4,592,177 4,499,820 - -
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 318,356 1,037,913 318,356 1,037,913
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 24 3,080,802 2,644,674 660,329 453,216

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 61,382,937 35,687,674 51,941,842 27,225,016

รวมหนีสิ้น 98,040,423 94,929,527 63,223,447 63,768,146

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 26
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,492,954 1,492,954 1,492,954 1,492,954

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329
กาํไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 28 149,295 149,295 149,295 149,295
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,220,745 26,528,035 10,239,445 10,275,437

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (6,051,921) (4,575,938) (33,669) (46,389)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 44,459,402 43,242,675 31,496,354 31,519,626
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,767,740 4,193,261 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 48,227,142 47,435,936 31,496,354 31,519,626

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 146,267,565 142,365,463 94,719,801 95,287,772

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 29, 35 136,535,157 134,375,112 22,411,609 20,737,423
ตน้ทุนขาย 35 (118,394,553) (114,448,218) (20,308,103) (18,771,118)

กําไรขั้นต้น 18,140,604 19,926,894 2,103,506 1,966,305
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,256,138 84,346 803,384 414,174
รายไดด้อกเบ้ีย 35 1,053,045 359,543 1,722,555 1,246,735
รายไดเ้งินปันผล 35 31,408 10,327 2,198,089 3,117,994
รายไดอ่ื้น 30, 35 1,097,104 887,477 412,337 398,212

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 21,578,299 21,268,587 7,239,871 7,143,420
ค่าใชจ่้ายในการขาย (6,488,545) (6,627,385) (770,052) (677,579)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (6,940,585) (6,494,247) (1,599,190) (1,232,514)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (2) (54,960) (4,150) (750,715)

กําไรจากการดาํเนินงาน 8,149,167 8,091,995 4,866,479 4,482,612
ตน้ทุนทางการเงิน 31 (2,140,793) (1,571,668) (1,726,945) (1,127,317)

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 6,008,374 6,520,327 3,139,534 3,355,295
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12 456,329 194,305 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 6,464,703 6,714,632 3,139,534 3,355,295
ภาษีเงินได้ 33 98,934 (582,529) (9,087) 8,701

กําไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 6,563,637 6,132,103 3,130,447 3,363,996
ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 11 (71,409) (271,953) - -

กําไรสําหรับปี 6,492,228 5,860,150 3,130,447 3,363,996

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 6,092,146 5,526,385 3,130,447 3,363,996
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (71,409) (271,953) - -

6,020,737 5,254,432 3,130,447 3,363,996
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 471,491 605,718 - -

กําไรสําหรับปี 6,492,228 5,860,150 3,130,447 3,363,996

กําไรต่อหุ้นท่ีเป็นของส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรต่อหุ้น (บาท) 34
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 1.28 1.16 0.66 0.70
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (0.02) (0.06) - -

รวมกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 1.26 1.10 0.66 0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับปี 6,492,228 5,860,150 3,130,447 3,363,996

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสุทธิจากภาษีเงินได้ (330,084) 20,025 (160,195) -

สาํรองอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (270,172) 56,443 - -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (600,256) 76,468 (160,195) -

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินสุทธิจากภาษีเงินได้ (779,492) (923,709) - -

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผือ่ขายสุทธิจากภาษีเงินได้ 178,705 (46,770) 178,693 (46,389)

การจดัประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุน
เผือ่ขายสุทธิจากภาษีเงินได้ (165,973) - (165,973) -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (766,760) (970,479) 12,720 (46,389)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,367,016) (894,011) (147,475) (46,389)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,125,212 4,966,139 2,982,972 3,317,607

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,664,011 4,429,049 2,982,972 3,317,607
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 461,201 537,090 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,125,212 4,966,139 2,982,972 3,317,607

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การเปลี่ยน การเปลี่ยน รวม
จัดสรรแล้ว แปลงในมูลค่า แปลงสัดส่วน องค์ประกอบ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของเงินลงทุน เงินลงทุนใน อื่นของส่วน รวมส่วน ไม่มีอํานาจ
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร งบการเงิน เผื่อขาย สํารองอื่น บริษัทย่อย ของเจ้าของ ของเจ้าของ ควบคุม รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
ลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (69,759) - - - (1,414,818) (1,414,818) (1,484,577) (545,767) (2,030,344)

การไดม้าในส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ - - - - - - - - - - 1,932,022 1,932,022
สิทธิในการซื้อส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ - - - - - - (1,932,022) - (1,932,022) (1,932,022) - (1,932,022)
การจ่ายเงินปันผล - - - (2,985,997) - - - - - (2,985,997) (483,656) (3,469,653)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 5,274,457 (855,081) (46,770) 56,443 - (845,408) 4,429,049 537,090 4,966,139

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
ลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - - - - - - (441,040) (441,040) (441,040) (491,712) (932,752)

การจ่ายเงินปันผล 27 - - - (3,006,244) - - - - - (3,006,244) (395,010) (3,401,254)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 5,698,954 (777,503) 12,732 (270,172) - (1,034,943) 4,664,011 461,201 5,125,212

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,192,954 19,948,329 149,295 29,220,745 (847,802) (35,928) (2,155,572) (3,012,619) (6,051,921) 44,459,402 3,767,740 48,227,142

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จัดสรรแล้ว การเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม ในมูลค่าของ อื่นของส่วน

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ของเจ้าของ รวม
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 3,363,996 (46,389) (46,389) 3,317,607

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,192,954 19,948,329 149,295 10,275,437 (46,389) (46,389) 31,519,626
การจ่ายเงินปันผล 27 - - - (3,006,244) - - (3,006,244)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 2,970,252 12,720 12,720 2,982,972

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,192,954 19,948,329 149,295 10,239,445 (33,669) (33,669) 31,496,354

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 6,464,703 6,714,632 3,139,534 3,355,295
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 11.5 (71,411) (271,943) - -

รวม 6,393,292 6,442,689 3,139,534 3,355,295
รายการปรับปรุง 36 4,144,045 4,642,512 (1,324,318) (2,099,872)
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 36 (2,862,024) (1,608,720) 165,411 (614,263)
จ่ายภาษีเงินได้ 36 (857,544) (1,706,592) (12,221) 39,624

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,817,769 7,769,889 1,968,406 680,784

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (50) 8,481 - -
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น (63,560) - - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย 768,186 - - -
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,940,699) (3,737,433) (580,022) (503,233)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (730,331) (383,652) (695,640) (320,076)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 166,012 188,157 18,853 13,156
เงินสดจ่ายเพ่ือการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 12 - (1,932,307) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (1,506,694) (18,246,920)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (26,947) (8,787,895) - (679,719)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 (93,270) (137,700) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (932) (2,674,164) (500) (2,673,918)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมคา้ - 36,657 - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,822,546 10,828 1,818,192 -
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย - - - 8,232,585
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และกิจการอ่ืน (69,870) 31,850 (763,950) (4,550,184)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และกิจการอ่ืน 35 6,552 9,539 1,649,270 14,230,572

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 35 - (12,174,947) (109,710) (34,043,181)
ดอกเบ้ียรับ 568,147 8,310 1,482,663 894,251
เงินปันผลรับ 169,902 134,490 2,198,089 3,117,994

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน (2,424,314) (29,399,786) 3,510,551 (34,528,673)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (21,587,856) 17,424,297 (23,407,687) 24,969,047
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,300 16,100 (227,585) 1,307,423
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 14,885,593 14,883 14,269,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 (781,114) (1,567,209) (671,200) (1,334,800)
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 21 (83,429) - (83,429) -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 22 12,000,000 12,642,843 12,000,000 12,642,843
เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ 22 (2,500,000) (1,950,000) (2,500,000) (1,950,000)
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 22 (22,144) (20,554) (22,144) (20,554)
จ่ายดอกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (2,076,514) (1,268,247) (1,689,530) (827,397)
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (96,977) (64,515) (12,241) (14,958)
เงินสดจ่ายเพ่ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 (932,752) (2,050,013) - -

เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย
ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 - 89,428 - -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (3,006,355) (2,982,062) (3,006,355) (3,002,479)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (392,387) (483,656) - -

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,551,635) 19,801,295 (5,351,171) 31,769,125

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (158,180) (1,828,602) 127,786 (2,078,764)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 7 730,859 2,590,306 13,404 2,092,174
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (84) (30,845) 3 (6)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 7 572,595 730,859 141,193 13,404

รายการทีไ่ม่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน) 20 558,815 392,992 149,241 114,664

การไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 7,056 60,867 - 29,522

การเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการแปลงสภาพเงินใหกู้ย้มืเป็นเงินลงทุน 12.1 - - 503,117 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัและบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตำมท่ีได้จดทะเบียนคือ เลขท่ี 72/1 หมู่ท่ี 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต ำบลท่ำทรำย 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสำคร บริษทัมีส ำนกังำนสำขำ 13 แห่งในจงัหวดักรุงเทพมหำนครและสมุทรสำคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบริษทั” 
 
บริษทัประกอบกิจกำรในประเทศไทย ส่วนบริษทัยอ่ยประกอบกิจกำรทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ธุรกิจหลกัของบริษทัและ
บริษทัย่อยในประเทศคือเป็นผูผ้ลิต ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และบรรจุกระป๋อง นอกจำกน้ี บริษทัย่อยในประเทศ 
ยงัประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑ ์ส่ิงพิมพ ์และธุรกิจอำหำรสตัว ์
 
ส่วนธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยในทวีปอเมริกำ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์จำก 
กุง้มงักรและอำหำรทะเลอ่ืน ๆ และเป็นผูน้ ำเขำ้กุง้และอำหำรทะเลแช่แขง็ เพื่อจดัจ ำหน่ำยใหภ้ตัตำคำร ร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนคำ้ส่ง และ
บริษทัยอ่ยต่ำง ๆ ในทวีปยโุรปซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปและแช่เยน็แบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่ำง ๆ ในทวีป
ยโุรป ทวีปอเมริกำ และทวีปออสเตรเลีย ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของตนเอง รวมทั้งบริษทัยอ่ยในทวีปเอเชียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและ
จ ำหน่ำยอำหำรทะเลในเวยีดนำมและจีน 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์่ำด้วยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรัพย ์
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้เงินลงทุนเผือ่ขำยซ่ึงไดอ้ธิบำยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและ
กำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฏิบติั กำรเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกับกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ (ต่อ) 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและ 

   กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วำมชดัเจนในหลำยประเดน็ท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
- ควำมมีสำระส ำคญั - กิจกำรไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีจะส่งผลให้ผูใ้ชง้บกำรเงินมีควำมเขำ้ใจ

เก่ียวกบัรำยกำรไดล้ดลง หำกเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพื่ออธิบำยผลกระทบท่ีมีต่อ
ฐำนะกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำน  

- กำรแยกแสดงรำยกำรและกำรรวมยอด - กิจกำรอำจต้องแยกแสดงข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในแต่ละรำยกำรบรรทัดตำม
ขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 หำกขอ้มูลดงักล่ำวส่งผลต่อควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำร นอกจำกน้ีมำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวยงัใหแ้นวปฏิบติัเก่ียวกบักำรรวมยอดรำยกำร  

- หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน - ยืนยนัว่ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินไม่จ ำเป็นตอ้งเรียงล ำดบัตำมล ำดบักำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงิน  

- รำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจำก
เงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียจะมีกำรจดักลุ่มโดยพิจำรณำวำ่เป็นรำยกำรท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรำยกำรบรรทดัแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ 
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัคือ กำรก ำหนดให้มีควำมชดัเจนข้ึนวำ่กำรค ำนวณ
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยอำ้งอิงกบัรำยไดน้ั้นไม่เหมำะสม และกำรแกไ้ขขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัน้ีใหร้วมถึงพืชท่ีใหผ้ลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทำงกำรเกษตร 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัคือกำรก ำหนดกำรเลือกใช้อตัรำคิดลดส ำหรับ 
กำรประมำณผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนให้มีควำมชดัเจนข้ึน โดยระบุให้ใชอ้ตัรำผลตอบแทนของหน้ีสินท่ีมี
สกลุเงินเดียวกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนท่ีตอ้งจ่ำยเป็นส ำคญั ไม่ใช่พิจำรณำจำกประเทศ
ท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้กำรแกไ้ขโดยใหท้ำงเลือกเพิ่มในกำรบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำร
ร่วมคำ้ หรือบริษทัร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 
เพิ่มเติมจำกเดิมท่ีให้ใช้วิธีรำคำทุน หรือวิธีมูลค่ำยติุธรรม (เม่ือมีกำรประกำศใช้) ทั้งน้ีกำรเลือกใช้นโยบำยบญัชีส ำหรับ 
เงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจำกกนั โดยหำกกิจกำรเลือกท่ีจะเปล่ียนมำใชว้ิธี
ส่วนไดเ้สียจะตอ้งท ำโดยปรับปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงั  
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัคือ ใหท้ำงเลือกเพิ่มส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ใช่กิจกำร
ท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำร
ลงทุน โดยในกำรบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจ
เฉพำะดำ้นกำรลงทุนนั้น จะมีทำงเลือกในกำรท่ีจะยงัคงกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้นั้นๆ 
ดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมตำมท่ีบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้นั้นๆใชอ้ยู ่เพิ่มเติมจำกเดิมท่ีตอ้งถอดกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมออกและ
แทนดว้ยกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ท่ีเป็นกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน  
 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีกำรเปล่ียนแปลงโดยให้มีกำรสันนิษฐำนว่ำกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยกำรอำ้งอิงจำกรำยไดน้ั้นไม่เหมำะสม ขอ้สันนิษฐำนน้ีอำจตกไปหำกเขำ้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรำยได ้(นัน่คือรำยไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ำกดัของมูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำก
สินทรัพย)์ หรือสำมำรถแสดงไดว้ำ่รำยไดแ้ละกำรใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ำกสินทรัพยมี์ควำมสมัพนัธ์กนัเป็นอยำ่งมำก 
มำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงเพื่อให้ควำมชดัเจนเพิ่มเติมในกรณีท่ี
สินทรัพย ์(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำย) ถูกจดัประเภทใหม่จำก “ท่ีถือไวเ้พื่อขำย” เป็น “ท่ีมีไวเ้พื่อจ่ำยให้แก่ผูเ้ป็น
เจำ้ของ” หรือถูกจดัประเภทใหม่ในทำงตรงกนัขำ้มนั้น ไม่ถือวำ่เป็นกำรเปล่ียนแปลงแผนกำรขำยหรือแผนกำรจ่ำยและไม่
ตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงกำรบนัทึกบญัชีส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ ณ 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้ ำหนดใหมี้ควำมชดัเจนมำกข้ึนส ำหรับ 1) กำรซ้ือส่วนไดเ้สีย
ในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัท่ีกิจกรรมของกำรด ำเนินงำนร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อน ำหลกักำรบญัชีของ
กำรรวมธุรกิจมำถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด ำเนินงำนมีกำรซ้ือส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น  
ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่ำใหม่ หำกผูร่้วมด ำเนินงำนยงัคงมีกำรควบคุมร่วมอยู ่ 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจำรณำวำ่มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อ
กลุ่มบริษทั 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 และกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกวำ่ฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนจะถือวำ่มี

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำท่ี 

สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษีท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินได้

รอตดับญัชีได้เฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี
จะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้กัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ท่ีใชห้กัภำษีนั้น 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้องที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 และกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีให้ถือปฏิบติักบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยตำม
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจำรณำวำ่มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญั
ต่อกลุ่มบริษทั 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมกำรงำน 
 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัยอ่ยหมำยถึงกิจกำร (ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มบริษทัมีกำร
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุน และมีควำมสำมำรถท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุน กลุ่มบริษทัรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวม
นบัจำกวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัโดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ี
โอนใหส้ ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ำยช ำระ
ให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนท่ีรับมำจำกกำรรวม
ธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนำ้กำรรวม
ธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นในก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 
(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และให้บนัทึก 
กำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกว่ำมูลค่ำยติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ี
ซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่
ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้ำเน่ืองจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำ
ยติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 
กลุ่มบริษทัจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่งกนัในกลุ่มบริษทั ขำดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจริงกจ็ะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนวำ่สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดมี้กำรปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ  รำคำทุนจะมีกำรปรับปรุง
เพื่อให้สะทอ้นถึงกำรเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
รำคำทุนดงักล่ำวรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
รำยช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 12 
 

(2) รำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของของกลุ่มบริษทั ส ำหรับ
กำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกผลแตกต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ละมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมำในบริษทัยอ่ย และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในส่วน
ของเจำ้ของ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 
(3) กำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 

 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจในกำรควบคุมตอ้งหยดุรวมบริษทัยอ่ยในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ี
เหลืออยู่จะมีกำรวดัมูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม และกลุ่มบริษทัจะรับรู้กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำนั้นในก ำไรหรือ
ขำดทุน มูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวจะถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปแบบของบริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรือเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน นอกจำกน้ี รำยกำรท่ีเคย
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นจะมีกำรปฏิบติัเสมือนว่ำกลุ่มบริษทัได้มีกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือกำรท่ีกลุ่มบริษทัถือหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวำ่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วน
ไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำม
บญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำม
สัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทรวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได้ ณ วนัท่ีซ้ือ 
เงินลงทุน 
 
ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั  กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรท่ีเคยรับรู้
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจำ้ของท่ีลดลง 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน และส่วนแบ่ง
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลง
ภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้ จะมีกำรปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบริษทั 
ในบริษทัร่วมมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง
ขำดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือไดจ่้ำยช ำระภำระผกูพนัแทนบริษทัร่วมไปแลว้ 
 
กลุ่มบริษทัมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ 
หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก ำไรขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่งกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะมีกำรตดัรำยกำรตำมสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัร่วมนั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงกจ็ะมีกำรตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั  เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนวำ่
สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 
(4) บริษทัร่วม (ต่อ) 

 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัร่วมจะมีกำรปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัรับรู้
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรลงทุนในบริษทัร่วมในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ รำคำทุนจะมีกำรปรับปรุง
เพื่อให้สะทอ้นถึงกำรเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
รำคำทุนดงักล่ำวรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
รำยช่ือของบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 12  
 

(5) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะมีกำรจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและภำระ
ผูกพนัตำมสัญญำของผูล้งทุนแต่ละรำย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนทั้งหมดท่ีมีอยูแ่ละพิจำรณำว่ำ
เป็นกำรร่วมคำ้ และรับรู้เงินลงทุนดงักล่ำวโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนและปรับปรุงมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและกำรเปล่ียนแปลงในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำมสดัส่วนท่ีกลุ่มบริษทั
มีส่วนไดเ้สีย หำกส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้มีจ ำนวนเท่ำกบัหรือสูงกว่ำส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 
ในกำรร่วมคำ้นั้น (ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทั 
ในกำรร่วมค้ำนั้ น) กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขำดทุนท่ีเกินกว่ำส่วนได้เสียของตนในกำรร่วมค้ำนั้ น นอกจำกว่ำ 
กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัหรือไดจ่้ำยเงินเพื่อช ำระภำระผกูพนัแทนกำรร่วมคำ้ไปแลว้ 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่งกลุ่มบริษทักบักำรร่วมคำ้จะมีกำรตดัรำยกำรตำมสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้
เสียในกำรร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะมีกำรตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั  เวน้แต่รำยกำรนั้นมี
หลกัฐำนวำ่สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ กำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษทัแสดงเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ รำคำทุนจะมีกำรปรับปรุง
เพื่อให้สะทอ้นถึงกำรเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
รำคำทุนดงักล่ำวรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
 
รำยช่ือของกำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 12 
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2.4 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 

รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัมีกำรวดัมูลค่ำโดยใชส้กลุเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกัท่ี
บริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกลุเงินบำทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน
และสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 

รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำรหรือวนัท่ีรำยกำรถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือ 
จ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
ดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 

เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของอตัรำ
แลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุน
ของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้น 
จะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเช่นเดียวกนั 
 

(ค)  กลุ่มบริษทั 
 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีไม่ใช่บริษทัท่ีมีสกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะ
เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรน ำเสนองบกำรเงินไดมี้กำรแปลงค่ำ 
เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรน ำเสนองบกำรเงินดงัน้ี 

• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น 

• รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศนั้น และแปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำปิด 
 

2.5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดง
ไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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2.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของลูกหน้ี
กำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 

2.7 สินค้ำคงเหลือ 
 
สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้ ำหนกั ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือ และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่นค่ำอำกรขำเขำ้และ 
ค่ำขนส่ง หักด้วยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมด เงินท่ีได้รับคืน และรำยกำรอ่ืนๆท่ีคล้ำยคลึงกัน  ต้นทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและ 
งำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนทำงตรง และค่ำโสหุ้ยในกำรผลิตซ่ึงปันส่วนตำมเกณฑ ์
กำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้มื  มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจ 
หักดว้ยค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นเพื่อให้สินคำ้นั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของ 
สินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ ำเป็น 

 
2.8 เงนิลงทุน 

 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อคำ้ 
2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขำย และ 4. เงินลงทุนทัว่ไป กำรจดัประเภทข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องกำรลงทุน 
ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำท่ีลงทุนและทบทวนกำรจดัประเภทอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
(1) เงินลงทุนเพื่อคำ้ คือ เงินลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อหำก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำในช่วงระยะเวลำสั้นๆ และ

แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
(2) เงินลงทุนท่ีถือไว้จนครบก ำหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีวนัครบก ำหนดท่ีแน่นอน ซ่ึงผู ้บริหำรมีควำมตั้ งใจแน่วแน่และ 

มีควำมสำมำรถท่ีจะถือเงินลงทุนไวจ้นครบก ำหนด เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนดแสดงไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
ยกเวน้เงินลงทุนท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3) เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออตัรำดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง และแสดงไวใ้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เวน้แต่เงินลงทุนเผื่อขำยท่ีฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ ำนงท่ีจะถือไวใ้น
ช่วงเวลำนอ้ยกวำ่ 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน หรือมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งขำยเพื่อเพิ่มเงินทุนด ำเนินงำน จึงจะ
แสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ 
 
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
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2.8 เงนิลงทุน (ต่อ) 
 

เงินลงทุนเพื่อคำ้และเงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำววดัตำมรำคำ
เสนอซ้ือโดยอำ้งอิงจำกรำคำตลำด ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
ของเงินลงทุนเพื่อคำ้รับรู้ในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขำยรับรู้ในส่วนของก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลงักำรไดม้ำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หกัดว้ยค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ 
 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 

กลุ่มบริษทัจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจเกิดกำรดอ้ยค่ำ หำกรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
สูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำ 
ตำมบัญชีของเงินลงทุนนั้ นจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน 
ชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัดว้ยรำคำตำมบญัชี
จำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.9 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินแสดงมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดิมหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์แสดงมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดิมหกัดว้ย
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนเร่ิมแรกรวมค่ำใชจ่้ำยทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม เม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ 
มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้
รำยจ่ำยดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ 
ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 40 ปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 3 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 3 - 20 ปี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.9 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนทนัที 
(หมำยเหตุฯ ขอ้ 2.12) 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในรำยกำรรำยไดอ่ื้นหรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในงบก ำไรขำดทุน 
 

2.10 ค่ำควำมนิยม 
 
ค่ำควำมนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้และ
หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน รวมกบัมูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีได้มำซ่ึงบริษทัย่อยนั้น  
ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 
กลุ่มบริษทัทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ซ่ึงแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำ
ควำมนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทั้งน้ี เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือของค่ำควำมนิยมท่ีเก่ียวขอ้ง
จะรวมอยูใ่นกำรค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 
 
ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด ซ่ึงอำจเป็นหน่วยเดียว
หรือหลำยหน่วยรวมกนั ท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจซ่ึงก่อเกิดค่ำควำมนิยมข้ึนและระบุตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนได ้
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

2.11.1 กำรวจิัยและพฒันำ 
 
รำยจ่ำยเพื่อกำรวิจยัรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนของโครงกำรพฒันำ (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรออกแบบ
และกำรทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่หรือกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์) เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือประเมินแลว้ว่ำโครงกำรนั้นจะ
ประสบควำมส ำเร็จค่อนขำ้งแน่นอนทั้งในแง่กำรคำ้และแง่เทคโนโลย ีและตน้ทุนของโครงกำรพฒันำสำมำรถวดัมูลค่ำได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือ ส่วนรำยจ่ำยอ่ืนเพื่อกำรพฒันำอ่ืน ๆ รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีไดรั้บรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย 
ไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นรอบระยะเวลำบญัชีถดัไป กลุ่มบริษทัทยอยตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยท่ีเกิดจำก 
กำรพฒันำท่ีกลุ่มบริษทับนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพยเ์ม่ือเร่ิมมีกำรผลิตผลิตภณัฑ์นั้นเพื่อกำรคำ้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำ 
กำรให้ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ แต่สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 ตน้ทุนของโครงกำรพฒันำของกลุ่ม
บริษทัยงัอยูใ่นช่วงของกำรพฒันำและยงัไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำย 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 
2.11.2 เคร่ืองหมำยกำรค้ำและสิทธิกำรใช้ 

 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้และสิทธิกำรใช้ท่ีไดม้ำแยกต่ำงหำกรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน เคร่ืองหมำยกำรคำ้และสิทธิกำรใช ้
ท่ีได้มำจำกกำรรวมธุรกิจจะรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เคร่ืองหมำยกำรคำ้และสิทธิกำรใช้ท่ีมี 
อำยุกำรให้ประโยชน์ไม่จ ำกดัแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ส่วนเคร่ืองหมำยกำรคำ้และสิทธิกำรใช้ซ่ึงมีอำยุ 
กำรให้ประโยชน์ท่ีทรำบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ เคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่จ ำกดัและมีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี ใบอนุญำตมีอำย ุ
กำรให้ประโยชน์ท่ีทรำบไดแ้น่นอนและตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเส้นตรง เพื่อปันส่วนตน้ทุนของสิทธิกำรใชต้ำมอำยปุระมำณ
กำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 2 - 16 ปี 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ี ซ้ือมำจะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ 
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ และจะมีกำรตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 2 - 10 ปี 

 
2.11.3 สัญญำที่เกีย่วข้องกบัควำมสัมพนัธ์กบัลูกค้ำ/ผู้จัดจ ำหน่ำย 

 
สัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจจะรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ 
วนัรวมธุรกิจ สัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยมีอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีทรำบได้แน่นอนและ 
วดัมูลค่ำท่ีรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ กำรตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 5 - 20 ปี 
 

2.11.4 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำ 
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะเฉพำะเจำะจง ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็น 
ผูค้วบคุมจะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

• มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกลุ่มบริษทัจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ได ้
• ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
• กลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
• สำมำรถแสดงใหเ้ห็นวำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตอยำ่งไร 
• มีควำมสำมำรถในกำรจดัหำทรัพยำกรดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงิน และทรัพยำกรอ่ืน  ๆ ไดเ้พียงพอท่ีจะน ำมำใช ้

เพื่อท ำใหก้ำรพฒันำเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใชป้ระโยชน์หรือน ำมำขำยได ้
• กลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำง 

กำรพฒันำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 
2.11.4 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (ต่อ) 

 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงตน้ทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอ่ืนท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีไดรั้บรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยไปแลว้
ในงวดก่อนจะไม่มีกำรบนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นระยะเวลำภำยหลงั 
 
ต้นทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 3 - 10 ปี 

 
2.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีอำจสูงกวำ่มูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 
ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็
ท่ีสุดท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดสำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะมีกำรประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.13 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 
 
สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่จดัเป็น
สญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น 
 
สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสญัญำเช่ำ
กำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินท่ีคงคำ้งอยูโ่ดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึก
เป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำเพื่อท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็น
อตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.14 เงนิกู้ยืมและหุ้นกู้ 

 
เงินกูย้มืและหุน้กูรั้บรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืและหุน้กู้
วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และผลต่ำงระหว่ำงเงินท่ีได้รับ (หักด้วยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน)  
เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพื่อช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มืตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้ำงส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน
บำงส่วนหรือทั้ งหมด โดยค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะมีกำรรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและ 
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้จดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีก 
เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
2.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูย้มืท่ีกูม้ำทัว่ไปและท่ีกูม้ำโดยเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์
เขำ้เง่ือนไข ตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข คือ สินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งใช้
ระยะเวลำนำนในกำรเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้มื
เป็นรำคำทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ท่ีจ ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภำพ
พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกูย้มืท่ีกูม้ำโดยเฉพำะซ่ึงยงัไม่ไดน้ ำไปช ำระรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขไปลงทุน
เป็นกำรชัว่ครำวก่อน ไดน้ ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นทุนของสินทรัพย ์
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืน ๆ บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

2.16 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงไปยงั 
ส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ี ภำษีเงินไดจ้ะมีกำรรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของตำมล ำดบั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.16 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคับใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินงำนอยูแ่ละเกิดรำยไดเ้พื่อเสียภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมิน
สถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นระยะในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษีไปถือปฏิบัติข้ึนอยูก่บักำรตีควำม 
และจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำตำมบญัชี 
ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำร
สินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไร
หรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือท่ีคำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เม่ือ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษทับันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่ำงชั่วครำวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ เวน้แต่กลุ่มบริษทัสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและ 
กำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะไม่เกิดข้ึนภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนั
โดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิ 

 
2.17 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยใุนหลำยรูปแบบซ่ึงมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์ 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ โครงกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กลุ่มบริษทัจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 
กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผกูพนัทำงกฎหมำยหรือภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะ
จ่ำยใหพ้นกังำนทั้งหมดส ำหรับกำรใหบ้ริกำรจำกพนกังำนทั้งในปัจจุบนัและในอดีต กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยเงินเพิ่ม
อีกเม่ือไดจ่้ำยเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะมีกำรรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบ
จ่ำยล่วงหนำ้จะรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวำ่จะมีกำรไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 

33 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.17 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
โครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์ 
ท่ีพนกังำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยั เช่น อำย ุจ ำนวนปีท่ีใหบ้ริกำร และค่ำตอบแทน เป็นตน้ 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยจุะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ี 
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหกัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสด 
ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของหุ้นกู้ภำคเอกชนท่ีไดรั้บกำรจดัอนัดบัอยู่ในระดบัดี ซ่ึงเป็นสกุลเงิน
เดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพนั และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้ซ่ึงใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีต้องช ำระภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุในกรณีของประเทศท่ีมีกำรซ้ือขำยหุน้กูภ้ำคเอกชนนอ้ย จะใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัร
รัฐบำลแทน 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ในอดีตหรือ 
กำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยูใ่นก ำไรสะสม
ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะมีกำรรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

ประมำณกำรหน้ีสิน (ไม่รวมผลประโยชน์พนักงำน) จะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำม
ขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงกำรช ำระภำระผกูพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะส่งผล
ใหบ้ริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ประมำณกำรหน้ีสินจะไม่รับรู้ส ำหรับ
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 
ในกรณีท่ีมีภำระผูกพนัท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มบริษทัก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกลุ่มบริษทัจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนัเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผกูพนัทั้งประเภท แมว้ำ่ควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
จะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อช ำระภำระผกูพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่ำ 
 
กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียงเฉพำะของ
หน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพิ่มข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
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2.19 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สำมญัท่ีบริษทัสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลไดอ้ยำ่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวกบั
กำรออกหุน้ใหม่ซ่ึงสุทธิจำกภำษีจะแสดงไวใ้นส่วนของเจำ้ของโดยน ำไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุน้ดงักล่ำว 
 

2.20 กำรรับรู้รำยได้ 
 

รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีไดรั้บและจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มบริษทั 
รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย กำรรับคืน เงินคืน และส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มบริษทัส ำหรับ 
งบกำรเงินรวม  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำรจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้  รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรอ่ืน ๆ แก่ลูกคำ้รับรู้โดยอำ้งอิงตำมขั้น
ของควำมส ำเร็จของงำนท่ีท ำเสร็จ โดยใชว้ธีิอตัรำส่วนของบริกำรท่ีใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบับริกำรทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้
 
รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งและอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รำยไดเ้ก่ียวกบัค่ำสิทธิรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งซ่ึงเป็นไปตำมเน้ือหำของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.21 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชี 
ซ่ึงผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล 
 

2.22 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดมี้กำรรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
ส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะผูบ้ริหำรกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน ท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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2.23  รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบับริษทั ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผำ่นกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกวำ่หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคล
หรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจ
กำรลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจำ้ของ 
ส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและพนกังำน
ของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้นถือเป็นบุคคลหรือกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสมัพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 

2.24 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ ำหน่ำย)ที่ถือไว้เพ่ือขำย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำย)จะมีกำรจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยเม่ือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีจะไดรั้บคืน
ส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนั้นตอ้งมีควำมเป็นไปไดสู้งมำก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำย) นั้น 
จะวดัมูลค่ำดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ีย) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้น
ควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงบำงประกำรท่ีจะเกิดข้ึน 
 

กำรจดักำรควำมเส่ียงด ำเนินงำนโดยส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษทั โดยนโยบำยของกลุ่มบริษทัไดร้วมนโยบำยควำมเส่ียง 
ในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือ  
และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง โดยหลกักำรในกำรป้องกนัควำมเส่ียงเป็นไปตำมนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทัและ 
ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในกำรส่ือสำรและควบคุมโดยส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(1) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
 

เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัด ำเนินงำนระหวำ่งประเทศยอ่มมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศอนัเก่ียวเน่ืองจำก
กำรซ้ือขำยสินคำ้และกูย้ืมเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัมีแนวทำงบริหำรควำมเส่ียงโดยพิจำรณำกำรเขำ้ท ำ
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม กลุ่มบริษทัใชส้ัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ท่ีเขำ้ท ำกบัสถำบนักำรเงินเพื่อป้องกำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสกลุเงินท่ีใชว้ดัมูลค่ำ 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

(2) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด  
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยำว และหุน้กู ้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัรำ
ดอกเบ้ียลอยตวัหรืออตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั รวมทั้งกลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำแลกเปล่ียน
อตัรำดอกเบ้ียเพื่อบริหำรควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ในบำงกรณีกลุ่มบริษทัมีกำรกูย้มืแบบอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัและใชส้ัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเพื่อป้องกนัควำมเส่ียง
ของจ ำนวนเงินดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคต โดยพิจำรณำถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของกำรเปล่ียนเงินกูย้ืมจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียลอยตวัให้กลำยเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียท ำให้กลุ่มบริษทัสำมำรถระดมทุนโดยกำร
กูย้มืระยะยำวดว้ยอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัและเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียใหก้ลำยเป็นอตัรำคงท่ีในระดบัท่ีนอ้ยกวำ่อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
กรณีกลุ่มบริษทัตอ้งกูย้มืระยะยำวโดยตรง 
 

ในกำรท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญำท่ีจะแลกเปล่ียนผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินตำม
ดอกเบ้ียคงท่ีกบัตำมอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัในช่วงเวลำท่ีก ำหนดไว ้โดยอำ้งอิงจำกจ ำนวนฐำนท่ีใชเ้ป็นเกณฑค์ ำนวณเงินตน้
ตำมท่ีตกลงกนัไว ้และรับรู้ส่วนต่ำงท่ีจะตอ้งจ่ำยหรือจะไดรั้บตำมสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียไวเ้ป็นส่วนประกอบของ
รำยไดด้อกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่ำยตลอดระยะเวลำตำมขอ้ตกลง 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้ลอยตัว ไม่มีอตัรำ  ดอกเบีย้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ภำยใน 1 ปี 

ล้ำนบำท 
1 - 5 ปี 

ล้ำนบำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 
ล้ำนบำท 

ภำยใน 1 ปี 
ล้ำนบำท 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้ 
ล้ำนบำท 

รวม 
ล้ำนบำท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 181 - - 634 815 0.01 - 2.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 15,858 15,858 - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมี          
   ภำระค ้ำประกนั - 1 - - - - - 1 0.80 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน - - 11,275 - - - 4 11,279 8.00 
 - 1 11,275 181 - - 16,496 27,953  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
   ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

 
11,823 

 
- 

 
- 

 
3,194 

 
- 

 
- 

 
229 

 
15,246 

 
0.60 - 4.25 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 18,268 18,268 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 119 - - - - - - 119 1.30 - 1.50 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 43 14 371 797 14,320 - 16 15,561 1.15 - 5.75 
หุน้กู ้ - 20,680 15,489 - - - - 36,169 2.03 - 5.18 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 47 120 34 - - - 1 202 0.03 - 6.00 

 12,032 20,814 15,894 3,991 14,320 - 18,514 85,565  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

(2) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้ลอยตัว ไม่มีอตัรำ  ดอกเบีย้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ภำยใน 1 ปี 

ล้ำนบำท 
1 - 5 ปี 

ล้ำนบำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 
ล้ำนบำท 

ภำยใน 1 ปี 
ล้ำนบำท 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้ 
ล้ำนบำท 

รวม 
ล้ำนบำท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

          

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 66 - - 181 - - 729 976 0.05 - 4.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 15,827 15,827 - 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมี 
   ภำระค ้ำประกนั 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
0.85 - 1.15 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน - - 12,365 - - - 7 12,372 3.66 - 8.00 
 66 - 12,365 181 1 - 16,563 29,176  
          
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
   ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

 
14,070 

 
- 

 
- 

 
22,836 

 
- 

 
- 

 
- 

 
36,906 

 
0.55 - 4.25 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 15,534 15,534 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 77 - - - - - - 77 1.30 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 62 54 - 702 877 - 33 1,728 1.15 - 5.75 
หุน้กู ้ 2,500 15,183 9,234 - - - - 26,917 2.03 - 5.18 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 82 144 57 - - - 8 291 0.81 - 6.00 
 16,791 15,381 9,291 23,538 877 - 15,575 81,453  

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

(2) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้ลอยตัว ไม่มีอตัรำ  ดอกเบีย้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ภำยใน 1 ปี 

ล้ำนบำท 
1 - 5 ปี 

ล้ำนบำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 
ล้ำนบำท 

ภำยใน 1 ปี 
ล้ำนบำท 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้ 
ล้ำนบำท 

รวม 
ล้ำนบำท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 108 - - 33 141 0.10 - 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 435 - - 31 - - 3,695 4,161 1.30 - 6.16 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 94 - - 7,359 - - - 7,453 1.30 - 2.55 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย - 21,179 - - 13,104 3,590 - 37,873 2.32 - 6.16 
 529 21,179 - 7,498 13,104 3,590 3,728 49,628  
          

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
   ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 4,152 - - 1,088 - - - 5,240 0.60 - 1.97 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 4,350 4,350 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 38 - - 653 - - 2 693 0.25 - 1.50 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 797 14,074 - - 14,871 1.68 - 2.33 
หุน้กู ้ - 20,680 15,489 - - - - 36,169 2.03 - 5.18 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 7 13 - - - - - 20 2.12 - 2.81 
 4,197 20,693 15,489 2,538 14,074 - 4,352 61,343  
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 อตัรำดอกเบีย้คงที่ อตัรำดอกเบีย้ลอยตัว ไม่มีอตัรำ  ดอกเบีย้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ภำยใน 1 ปี 

ล้ำนบำท 
1 - 5 ปี 

ล้ำนบำท 
มำกกว่ำ 5 ปี 
ล้ำนบำท 

ภำยใน 1 ปี 
ล้ำนบำท 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้ 
ล้ำนบำท 

รวม 
ล้ำนบำท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 13 - - - 13 0.10 - 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 230 - - 3 - - 3,599 3,832 0.63 - 6.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 84 - - 7,248 - - - 7,332 0.63 - 2.10 

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

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

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
   ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

 
8,566 

 
- 

 
- 

 
20,073 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28,639 

 
0.55 - 2.18 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2 - - - - - 3,480 3,482 1.30 - 1.65 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 905 - - - - - 19 924 1.30 - 1.50 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 702 841 - - 1,543 1.34 - 2.60 
หุน้กู ้ 2,500 15,183 9,234 - - - - 26,917 2.03 - 5.18 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 12 20 - - - - - 32 2.12 - 2.81 

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



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

(3) ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัอยำ่งมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อท ำให้
เช่ือมั่นได้ว่ำได้ขำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำท่ี มีประวัติสินเช่ืออยู่ในระดับท่ี เหมำะสม กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเส่ียงน้ี 
โดยก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็น
สำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ี
และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
(4) ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
จ ำนวนเงินสดท่ีมีอยำ่งเพียงพอและควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนผำ่นวงเงินในกำรกูย้มืท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่ง
เพียงพอย่อมแสดงถึงกำรจัดกำรควำมเส่ียงของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษัทได้
ตั้งเป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยดืหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวอ้ยำ่งเพียงพอเน่ืองจำกลกัษณะ
ของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของกลุ่มบริษทัสำมำรถเปล่ียนแปลงได ้

 
3.2 กำรบัญชีส ำหรับอนุพนัธ์ที่เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงนิและกจิกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 

 
กลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญำในเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงในควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและ
อตัรำดอกเบ้ีย โดยใชส้ัญญำอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำ
ดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จะถูกแปลงค่ำ
ตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำสัญญำจะถูกตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเส้นตรงตำมอำยขุอง
สัญญำ ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน สัญญำ
แลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจำกควำมเคล่ือนไหวของอตัรำดอกเบ้ีย ส่วนต่ำงท่ีจะตอ้งจ่ำยหรือท่ีจะไดรั้บจำก
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียรับรู้เป็นส่วนประกอบของรำยไดด้อกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่ำยตลอดอำยขุองสญัญำ  

 

รำยละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 38 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 
 งบกำรเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบัที่ 1 
พนับำท 

ข้อมูลระดบัที่ 2 
พนับำท 

ข้อมูลระดบัที่ 3 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่รับรู้มูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินเผือ่ขำย 1,006,784 - - 1,006,784 
   ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15)     
     
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12.2) 13,749,170 - - 13,749,170 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง     
   สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 854,011 - 854,011 
   สญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - 1,888,653 - 1,888,653 
   สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 20,615 - 20,615 
     
หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 37,443,940 - 37,443,940 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง     
   สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 236,576 - 236,576 
   สัญญำสิทธิ - 19,325 - 19,325 
   สญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - 530,698 - 530,698 
   สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 9,943 - 9,943 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลระดบัที่ 1 
พนับำท 

ข้อมูลระดบัที่ 2 
พนับำท 

ข้อมูลระดบัที่ 3 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่รับรู้มูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินเผือ่ขำย     
   ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) 2,650,641 - - 2,650,641 
     
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12.2) 2,772,861 - - 2,772,861 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง     
   สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 1,056,699 - 1,056,699 
   สัญญำสิทธิ - 2,280 - 2,280 
   สญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - 1,011,668 - 1,011,668 
     
หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 27,346,473 - 27,346,473 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง     
   สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 441,925 - 441,925 
   สัญญำสิทธิ - 3 - 3 
   สญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - 684,065 - 684,065 
   สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 180,992 - 180,992 
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบัที่ 1 
พนับำท 

ข้อมูลระดบัที่ 2 
พนับำท 

ข้อมูลระดบัที่ 3 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

     

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่รับรู้มูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินเผือ่ขำย     
   ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) 987,028 - - 987,028 
     
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12.2) 13,749,170 - - 13,749,170 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง     
   สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 563,955 - 564,955 
   สญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - 1,888,653 - 1,888,653 
     
หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 37,443,940 - 37,443,940 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง     
   สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 63,122 - 63,122 
   สัญญำสิทธิ - 306 - 306 
   สญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - 530,698 - 530,698 
     
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลระดบัที่ 1 
พนับำท 

ข้อมูลระดบัที่ 2 
พนับำท 

ข้อมูลระดบัที่ 3 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

     

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่รับรู้มูลค่ำยุติธรรม     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินเผือ่ขำย     
   ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) 2,626,527 - - 2,626,527 
     
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12.2) 2,772,861 - - 2,772,861 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง     
   สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 807,526 - 807,526 
   สัญญำสิทธิ - 1,155 - 1,155 
   สญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - 1,011,668 - 1,011,668 
     
หนีสิ้นทำงกำรเงนิที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
หุน้กู ้ - 27,346,473 - 27,346,473 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง     
   สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 132,285 - 132,285 
   สัญญำสิทธิ - 3 - 3 
   สัญญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - 684,065 - 684,065 
 
ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งปี 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
(ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 1 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องอำ้งอิงจำกรำคำเสนอซ้ือขำย ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ตลำดจะถือเป็นตลำดท่ีมีสภำพคล่องเม่ือรำคำเสนอซ้ือขำยมีพร้อมและสม ่ำเสมอ จำกกำรแลกเปล่ียน  
จำกตวัแทน นำยหน้ำ กลุ่มอุตสำหกรรม ผูใ้ห้บริกำรดำ้นรำคำ หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแล และรำคำนั้นแสดงถึงรำยกำรใน
ตลำดท่ีเกิดข้ึนจริงอยำ่งสม ่ำเสมอ ในรำคำซ่ึงคู่สัญญำซ่ึงเป็นอิสระจำกกนัพึงก ำหนดในกำรซ้ือขำย (Arm’s length basis) 
รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีใชส้ ำหรับส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือโดยกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทำง
กำรเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1 
 

(ข) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 2 
 
มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดมี้กำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตวัอยำ่งเช่น ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีกำร
ซ้ือขำยในตลำดรองท่ีไม่ไดมี้กำรจดัตั้งอยำ่งเป็นทำงกำร (Over-The-Counter) วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
โดยเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอำ้งอิงจำกประมำณกำรของ
กิจกำรเองมำใชน้อ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งหมดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้
เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 

(ค) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 3 
 
ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมำกกวำ่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลำด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 3 
 
เทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินรวมถึงรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

• รำคำเสนอซ้ือขำยของตลำด หรือรำคำเสนอซ้ือขำยของตวัแทนส ำหรับเคร่ืองมือท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
• มูลค่ำยติุธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสด 

ในอนำคตโดยอำ้งอิงจำกเส้นอตัรำผลตอบแทน (Yield Curve) ท่ีสังเกตได ้
• มูลค่ำยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมูลค่ำท่ีไดก้ลบัมำเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 
• เทคนิคอ่ืน เช่น กำรวิเครำะห์กำรคิดลดกระแสเงินสด ใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ท่ีเหลือ 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี 
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุ 
ใหเ้กิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 

 
(ก) ประมำณกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่จ ำกดั 

 
กลุ่มบริษทัทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่จ ำกดัทุกปี ตำมท่ีไดก้ล่ำว 
ในหมำยเหตุฯ ขอ้ 2.10 และขอ้ 2.11 ตำมล ำดบั มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำ
จำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ และมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของเคร่ืองหมำยกำรค้ำพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรม  
ซ่ึงค ำนวณจำกวิธีกำรแบบไม่รวมค่ำสิทธิ (Relief-from-royalty method) และมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำร
ประมำณกำร (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14 และขอ้ 16) 
 

(ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยข้ึุนอยูก่บัหลำยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ี
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ
 
กลุ่มบริษทัไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนั 
ของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลด 
ท่ีเหมำะสมกลุ่มบริษทัพิจำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้ง
จ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุและมีอำยคุรบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์
เม่ือเกษียณอำยท่ีุเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัอ่ืน ๆ ส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยพุิจำรณำจำกขอ้มูลปัจจุบนัของตลำด กลุ่มบริษทัได้
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมอยูใ่นหมำยเหตุฯ ขอ้ 25 
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5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมเพื่อลด
ตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพื่อลดภำระหน้ีสิน 
 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
คณะผูบ้ริหำรกลุ่มไทยยเูน่ียน คือ ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำน
จำกขอ้มูลท่ีจะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้ริหำรกลุ่มไทยยเูน่ียน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส่วนงำน 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 

• ผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรูป 
• ผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ผลิตภณัฑอ์ำหำรสตัว ์ผลิตภณัฑเ์พิ่มมูลค่ำ และธุรกิจอ่ืน 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 
 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงค์ในกำร
ตัดสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มบริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน 
โดยพิจำรณำจำกก ำไรขั้นตน้ ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรขั้นตน้ในงบกำรเงิน 
 
กำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกับ
บุคคลภำยนอก งบกำรเงินรวมไดต้ดัรำยกำรระหวำ่งกนัออกแลว้ 
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยไดแ้ละก ำไรขั้นตน้ของขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

ผลติภัณฑ์ 
อำหำรทะเล 

แปรรูป 

ผลติภัณฑ์ 
อำหำรทะเล 

แช่แข็ง แช่เยน็ 
และธุรกจิ 
ที่เกีย่วข้อง 

ผลติภัณฑ์
อำหำรสัตว์ 

ผลติภัณฑ์เพิม่
มูลค่ำ และ
ธุรกจิอ่ืน 

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

   31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 62,341,316 56,119,296 18,074,545 136,535,157 - 136,535,157 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 12,706,456 7,792,729 4,451,190 24,950,375 (24,950,375) - 

รำยได้รวม 75,047,772 63,912,025 22,525,735 161,485,532 (24,950,375) 136,535,157 

ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 9,725,358 4,990,947 3,392,505 18,108,810 31,794 18,140,604 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร      (13,429,130) 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน      (2) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมรำยไดอ่ื้น)      4,711,472 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (2,140,793) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้    

    
 456,329 

รำยไดอ่ื้น      3,437,695 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้      6,464,703 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้      98,934 

ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง      6,563,637 

ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก      (71,409) 

ก ำไรส ำหรับปี      6,492,228 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยไดแ้ละก ำไรขั้นตน้ของขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

ผลติภัณฑ์ 
อำหำรทะเล 

แปรรูป 

ผลติภัณฑ์ 
อำหำรทะเล 

แช่แข็ง แช่เยน็ 
และธุรกจิ 
ที่เกีย่วข้อง 

ผลติภัณฑ์
อำหำรสัตว์ 

ผลติภัณฑ์เพิม่
มูลค่ำ และ
ธุรกจิอ่ืน 

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน 

ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

   31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

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

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

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

ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 10,425,570 5,026,152 4,464,313 19,916,035 10,859 19,926,894 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร      (13,121,632) 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ      (54,960) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมรำยไดอ่ื้น)      6,750,302 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (1,571,668) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
194,305 

รำยไดอ่ื้น      1,341,693 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้      6,714,632 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้      (582,529) 

ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง      6,132,103 

ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก      (271,953) 

ก ำไรส ำหรับปี      5,860,150 

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท 
   

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก   
   ประเทศไทย 13,009,900 11,088,194 
   ประเทศสหรัฐอเมริกำ 51,696,214 53,009,905 
   ประเทศญ่ีปุ่ น 8,457,831 8,544,810 
   ประเทศในทวปียโุรป 43,185,051 43,722,243 

   ประเทศอ่ืน ๆ 20,186,161 18,009,960 

รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 136,535,157 134,375,112 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทั 
 

7 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินสดในมือ 6,160 6,443 971 887 
เงินฝำกกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์ 808,093 933,127 140,222 12,517 

เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 3 เดือน 658 36,552 - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 814,911 976,122 141,193 13,404 

หกั เงินเบิกเกินบญัชี (หมำยเหตุฯ ขอ้ 19) (242,316) (245,263) - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     

   ท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด 572,595 730,859 141,193 13,404 
 

เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 3 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงร้อยละ 0.18 ต่อปี และร้อยละ 0.8 ต่อปี (พ.ศ. 2559: ระหว่ำงร้อยละ 0.20 ต่อปี 
และร้อยละ 0.80 ต่อปี)  
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 14,354,063 15,231,996 3,405,912 3,417,501 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (356,605) (433,857) (106,741) (30,237) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 13,997,458 14,798,139 3,299,171 3,387,264 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 35) 656,590 225,256 466,796 233,514 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรอ่ืน 146,986 - 146,986 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,325 53,905 56,104 116,992 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 637,413 439,130 72 - 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 443,868 496,223 65,581 52,508 

บตัรภำษี 41,846 89,312 22,852 78,196 

รำยไดค้ำ้งรับ 83,385 75,334 74,323 16,670 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 325,971  234,945 117,618 77,525 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 16,343,842 16,412,244 4,249,503 3,962,669 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 10,390,867 11,274,903 981,571 880,214 
ไม่เกิน 3 เดือน 3,244,121 2,922,769 304,666 488,172 
3 - 6 เดือน 144,409 336,541 21,988 64,208 
6 - 12 เดือน 99,201 61,011 31,420 2,794 
เกินกวำ่ 12 เดือน 264,613 418,399 31,125 27,576 

 14,143,211 15,013,623 1,370,770 1,462,964 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (350,480) (433,857) (46,765) (30,237) 

 13,792,731 14,579,766 1,324,005 1,432,727 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 35)     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 188,307 67,143 1,414,749 1,610,120 

ไม่เกิน 3 เดือน 16,852 151,230 555,194 339,709 

3 - 6 เดือน 5,693 - 65,199 4,708 

 210,852 218,373 2,035,142 1,954,537 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,125) - (59,976) - 

 204,727 218,373 1,975,166 1,954,537 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 13,997,458 14,798,139 3,299,171 3,387,264 

 
9 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินคำ้ส ำเร็จรูป - สุทธิ 22,893,520 23,806,750 2,289,415 1,867,952 
งำนระหวำ่งท ำ - สุทธิ 382,168 320,393 - - 
วตัถุดิบ - สุทธิ 12,070,020 9,633,381 2,011,870 1,979,711 
วสัดุประกอบและภำชนะบรรจุ - สุทธิ 1,887,915 1,534,831 118,174 146,802 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 5,418,818 3,594,584 952,484 752,629 
อะไหล่และของใชส้ิ้นเปลือง - สุทธิ 707,487 736,252 18,827 22,701 

รวมสินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 43,359,928 39,626,191 5,390,770 4,769,795 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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9 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งรำยกำรค่ำเผือ่มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรจ ำนวน  1,075.39 ล้ำนบำท และ 50.85  ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2559: 901.59 ล้ำนบำท และ 57.43 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมีสินคำ้คงเหลือท่ีได้น ำไปจ ำน ำไวก้ับสถำบันกำรเงินเพื่อค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือ 
ของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 577.60 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: จ  ำนวน 539.94 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุฯ ขอ้ 19) 
 

10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีเงินไดจ่้ำยล่วงหนำ้ 571,342 277,519 72,246 67,611 
ส่วนลดรอตดัจ ำหน่ำย 
   จำกสญัญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 121,655 124,995 50,730 40,180 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอรับคืน 491,762 522,852 26,458 31,135 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 150,634 251,308 121 34,513 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,335,393 1,176,674 149,555 173,439 

 
11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนและหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 

 
ในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเจตนำรมณ์ท่ีจะยกเลิกส่วนงำนประมงในประเทศกำน่ำ โดยบริษทัยอ่ยท่ีประกอบข้ึน
เป็นส่วนงำนน้ีไดถู้กรำยงำนไวใ้นงบกำรเงินเป็นกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้เซ็นสัญญำขำยและสัญญำตกลงควำมเขำ้ใจ
ท่ีจะขำยเรือท่ีเก่ียวขอ้งในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัเสร็จส้ินกำรจ ำหน่ำยเรือประมงทั้งหมดในวนัท่ี 2 สิงหำคม พ.ศ. 2560 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขำย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
สินทรัพยอ่ื์น และหน้ีสินอ่ืน 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนและหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ (ต่อ) 
 

กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 

11.1 งบกระแสเงินสดของกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 
 

  งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   พนับำท พนับำท 
     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน   69,573 (265,007) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน   676,830 211,667 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน   (4,307) 59,119 

กระแสเงินสดสุทธิ   742,096 5,779 
 

11.2 สินทรัพย์ของกลุ่มที่จ ำหน่ำยที่จัดประเภทไว้เพ่ือขำย 
 

  งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   พนับำท พนับำท 
     

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์   - 931,910 
สินคำ้คงเหลือ   - 59,216 
อ่ืน ๆ   33,941 41,335 

รวมสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขำย   33,941 1,032,461 
 

11.3 หนีสิ้นของกลุ่มที่จ ำหน่ำยที่จัดประเภทไว้เพ่ือขำย 
 

  งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน   24,927 73,658 
ประมำณกำรหน้ีสิน   - 14,745 
อ่ืน ๆ   - 716 

รวมหน้ีสินของกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขำย   24,927 89,119 
 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัตั้งรำยกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ท่ีถือไวเ้พื่อขำยจ ำนวน 64.38 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: จ ำนวน 52.93 ลำ้นบำท) มูลค่ำยติุธรรมวดัมูลค่ำโดยกำรใชร้ำคำท่ีคำดวำ่จะขำย
ไดห้กัค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยของอุปกรณ์และอะไหล่ท่ีเก่ียวขอ้ง 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนและหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ (ต่อ) 
 

11.4 ผลสะสมของรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่เกีย่วข้องกบักลุ่มที่จ ำหน่ำยที่จัดประเภทไว้เพ่ือขำย 
 

  งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   พนับำท พนับำท 
     

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน   4,184 (866) 
 
11.5 ผลสะสมของรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนที่เกีย่วข้องกบักลุ่มที่จ ำหน่ำยที่จัดประเภทไว้เพ่ือขำย 

 
รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกและกำรรับรู้กำรประเมินมูลค่ำใหม่ของสินทรัพยห์รือกลุ่มของ
สินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำย มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   พนับำท พนับำท 
     

รำยได ้   123,857 210,142 

     
ก ำไรขั้นตน้   24,460 (213,315) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร   (3,557) (6,687) 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์   (15,581) (52,934) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน   5,322 (272,936) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน   (3,812) (672) 
รำยไดอ่ื้น   (72,921) 1,665 

ขำดทุนก่อนหกัภำษี   (71,411) (271,943) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้   2 (10) 

ขำดทุนหลงัหกัภำษีเงินได ้   (71,409) (271,953) 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 

55 

12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ 
 
จ ำนวนของเงินลงทุนรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 29,337,930 27,851,936 
บริษทัร่วม 10,336,972 10,492,318 835,293 835,293 
กำรร่วมคำ้ 530,803 626,463 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม      
   และกำรร่วมคำ้ 10,867,775 11,118,781 30,173,223 28,687,229 

 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนมีดงัน้ี 
 
ห 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัร่วม 629,930 287,396 - - 
กำรร่วมคำ้ (173,601) (93,091) - - 

รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 456,329 194,305 - - 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

   ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนทีถื่อโดยกลุ่มบริษทั สัดส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม รำคำทุน เงินปันผลรับระหว่ำงปี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 
พนับำท 

             

บริษทั ไทยรวมสินพฒันำ 
   อุตสำหกรรม จ ำกดั (TUM) 

ผูผ้ลิตและส่งออกปลำทูน่ำ 
   กระป๋องและอำหำรแมว 

ไทย 
 

300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 99.66 99.66 0.34 0.34 2,648,407 2,648,407 1,076,322 986,628 

บริษทั สงขลำแคนน่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
 

ผูผ้ลิตและส่งออกอำหำร 
   ทะเลกระป๋อง 

ไทย 
 

360 ลำ้นบำท 360 ลำ้นบำท 99.55 99.55 0.45 0.45 2,006,664 2,006,664 716,783 358,386 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ  ำกดั ผูผ้ลิตและส่งออกกุง้แช่แขง็ ไทย 300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 51.00 51.00 49.00 49.00 189,316 189,316 156,060 18,360 
บริษทั ธีร์ โฮลด้ิง จ  ำกดั  ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ไทย 70 ลำ้นบำท 70 ลำ้นบำท 90.00 90.00 10.00 10.00 - 20,699 - - 
บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ำกดั 
(TFM) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว ์ ไทย 500 ลำ้นบำท 500 ลำ้นบำท 51.00 51.00 49.00 49.00 255,000 255,000 130,050 107,100 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรำฟฟิกส์ จ ำกดั  ผูผ้ลิตส่ิงพิมพท์ัว่ไป ไทย 40 ลำ้นบำท 40 ลำ้นบำท 98.00 98.00 2.00 2.00 96,019 96,019 - - 
Thai Union North America, Inc. (TUNA) ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 343.5 ลำ้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
343.5 ลำ้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
100.00 100.00 - - 11,741,316 11,741,316 - - 

Thai Union Investment  
   Holding Co., Ltd. (TUIH) 

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

บริษทั แพค็ฟู้ด จ  ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 
   และสัตวน์ ้ ำแช่แขง็ 

ไทย 330 ลำ้นบำท 330 ลำ้นบำท 99.74 77.44 0.26 22.56 2,111,932 1,331,470 - 255,542 

Seafood International One FZCO ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย สหรัฐ 
อำหรับเอมิเรตส์ 

0.1 ลำ้นสหรัฐอำหรับ 
เอมิเรตส์เดอร์แฮม 

0.1 ลำ้นสหรัฐอำหรับ 
เอมิเรตส์เดอร์แฮม 

60.00 60.00 40.00 40.00 575 575 - - 

Thai Union China Co., Ltd. ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย จีน 8 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 8 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 - - 259,547 36,433 - - 
บริษทั ไทยยเูน่ียนออนไลนช์็อป จ ำกดั ธุรกิจพำณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ ไทย 1 ลำ้นบำท 1 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 1,000 1,000 - - 
Thai Union European Seafood 1 S.A. (TUES1) ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 212 ลำ้นยโูร 212 ลำ้นยโูร 100.00 100.00 - - 10,008,108 9,504,991 - - 
Thai Union Asia Investment  
   Holding Limited 

ผูล้งทุน ฮ่องกง - - 100.00 -   - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

รวม         29,337,930 27,851,936 2,079,215 3,035,005 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวำ่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 27,851,936 18,562,950 
เพิ่มข้ึน - สุทธิ 1,506,694 19,808,674 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน - (1,610,998) 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (20,700) - 
กำรลดทุนในบริษทัยอ่ย - (8,908,690) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 29,337,930 27,851,936 
 

ในระหวำ่งปี Thai Union China Co., Ltd. ไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้เพิ่มเติมจ ำนวนทั้งหมด 6.55 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำจ ำนวน 
223.12 ลำ้นบำท 
 

ในไตรมำสสองของปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำสนบัสนุนทำงกำรเงินกบั Thai Union European Seafood 1 SA เพื่อให้กำร
สนับสนุนเงินทุนเป็นจ ำนวน 13.50 ล้ำนยูโร เทียบเท่ำจ ำนวน 503.12 ล้ำนบำท โดยกำรแปลงสภำพเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่ 
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวเป็นเงินลงทุน 
 

ในไตรมำสท่ีส่ีของปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดซ้ื้อหุน้เพิ่มในบริษทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) จำกผูถื้อหุน้เดิม โดยท ำใหบ้ริษทัมีสัดส่วน 
กำรลงทุนเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 77.44 เป็นร้อยละ 99.74 ท่ีรำคำจ่ำยซ้ือจ ำนวน 780.46 ลำ้นบำท 
 

บริษทัยอ่ยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในกำรออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือ
โดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสดัส่วนท่ีถือหุน้สำมญั 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั 
 

ยอดรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 บริษัท ไทยยูเน่ียน 
ฟีดมิลล์ จ ำกดั 

พนับำท 
Rugen Fisch Group 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
    

ยอดรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 942,203 1,912,080 2,854,283 
    

ก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 216,156 63,435 279,591 
    

เงินปันผลจ่ำยใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในระหวำ่งปี 124,950 42,272 167,222 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

รำยละเอียดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรำยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ขอ้มูลดงักล่ำวเป็นขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 

 บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั Rugen Fisch Group รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

       

ส่วนที่หมุนเวยีน       
สินทรัพย ์ 935,883 948,265 1,364,092 1,565,229 2,299,975 2,513,494 
หน้ีสิน (482,471) (902,766) (989,188) (1,224,022) (1,471,589) (2,126,788) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ 453,412 45,499 374,974 341,207 828,386 386,706 
       

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน       
สินทรัพย ์ 1,576,594 1,791,018 881,685 827,069 2,458,279 2,618,087 
หน้ีสิน (107,142) (83,044) (3,966) (20,830) (111,108) (103,874) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 1,469,452 1,707,974 877,719 806,239 2,347,171 2,514,213 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,922,864 1,753,473 1,252,693 1,147,446 3,175,557 2,900,919 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

รำยละเอียดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรำยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ขอ้มูลดงักล่ำวเป็นขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั Rugen Fisch Group รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

       

รำยได ้ 4,320,226 4,080,483 5,046,558 5,311,259 9,366,784 9,391,742 

ก ำไรก่อนภำษี 457,972 516,566 188,849 204,689 646,821 721,255 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (16,837) (16,792) (59,390) (62,193) (76,227) (78,985) 

ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 441,135 499,774 129,459 142,496 570,594 642,270 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (16,743) - 38,519 (45,919) 21,776 (45,919) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 424,392 499,774 167,978 96,577 592,370 596,351 
       

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 216,156 244,889 63,435 69,823 279,591 314,712 
       

เงินปันผลจ่ำยใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 124,950 102,900 42,272 110,928 167,222 213,828 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบริษ ทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั (ต่อ) 
 

รำยละเอียดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรำยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ขอ้มูลดงักล่ำวเป็นขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 

 บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ำกดั Rugen Fisch Group รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

       
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน       
เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 800,714 564,215 545,940 76,071 1,346,654 640,286 
จ่ำยภำษีเงินได ้ (16,473) (20,841) (127,708) (52,947) (144,181) (73,788) 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 784,241 543,374 418,232 23,124 1,202,473 566,498 
เงินสดสุทธิไดม้ำ(ใชไ้ป)ในกิจกรรมลงทุน (108,541) (301,246) (116,173) 239,880 (224,714) (61,366) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (695,166) (230,097) (321,819) (191,348) (1,016,985) (421,445) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (19,466) 12,031 (19,760) 71,656 (39,226) 83,687 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 27,829 15,784 69,312 - 97,141 15,784 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน (63) 14 58 (2,344) (5) (2,330) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 8,300 27,829 49,610 69,312 57,910 97,141 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั     
Thai Union Investments North America LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUNA ร้อยละ 100)     
Tri-Union Seafoods, LLC  ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยปลำทูน่ำและ สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUNA ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง    
Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUNA ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลแช่แขง็    
US Pet Nutrition, LLC (USPN)  ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้ร้อยละ 99 โดย TUNA และ     อำหำรสตัว ์    
   ร้อยละ 1 โดย Tri-Union Seafoods, LLC)     
บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ำกดั ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ ไทย 99.54 99.54 
   (ถือหุน้โดย บริษทั สงขลำแคนน่ิง     ส ำหรับบรรจุอำหำร    
   จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 99)      
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยปลำทูน่ำ เวยีดนำม 99.55 82.93 
   (ถือหุน้โดย บริษทั สงขลำแคนน่ิง    และอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง    
    จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100)     
Thai Union France Holding 2 SAS (TUFH) ผูล้งทุน ฝร่ังเศส - 100.00 
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย TUES1   (ควบรวมในเดือนกนัยำยน    
    ร้อยละ 100)       พ.ศ. 2560)    
Thai Union Europe (TUE) ส ำนกังำนใหญ่ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100) 
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย TUFH ร้อยละ 100) 

    

MW Brands Seychelles Limited ผูส่้งออกปลำทูน่ำกระป๋อง เซเชลส์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)     
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP) ผูผ้ลิต น ำเขำ้ จดัจ  ำหน่ำยและ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)    ส่งออกอำหำรทะเลกระป๋อง    



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
European Seafood Investment Portugal (ESIP) ผูผ้ลิตและส่งออกปลำซำร์ดีน โปรตุเกส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)    และปลำแมคคำเรลกระป๋อง    
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 74 และ     
    โดย TUFH ร้อยละ 26)     
Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลิตปลำทูน่ำกระป๋อง กำนำ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 100)        
Mareblu SRL ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอำหำร อิตำลี 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)     ทะเลกระป๋อง    
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 74     
    และโดย TUFH ร้อยละ 26)     
UK Seafood Investments Limited ผูล้งทุน สหรำช 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)     อำณำจกัร   
Indian Ocean Tuna Limited ผูผ้ลิตและส่งออกปลำทูน่ำ เซเชลส์ 60.00 60.00 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 60)    กระป๋อง    
John West Foods Limited ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรำช 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย UK Seafood Investments  
   Limited ร้อยละ 100) 

   อำหำรทะเลกระป๋อง อำณำจกัร   

Irish Seafood Investments Limited ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย ไอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
John West Holland BV ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย Irish Seafood Investments     อำหำรทะเลกระป๋อง    
    Limited ร้อยละ 100)     
TTV Limited ประกอบกิจกำรประมง กำนำ 50.00 50.00 
   (ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 50)     



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 

63 

12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
บริษทั เจำ้พระยำหอ้งเยน็ จ ำกดั ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น ไทย 99.74 77.44 
   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100)     
บริษทั โอคินอสฟู้ด จ  ำกดั ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร ไทย 99.74 77.44 
   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จ  ำกดั (มหำชน)    และสตัวน์ ้ ำแช่แขง็    
    ร้อยละ 100)     
บริษทั ทกัษิณสมุทร จ ำกดั หยดุด ำเนินกิจกำร ไทย 99.74 77.44 
   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100)     
Europeenne De La Mer SAS (EDM) ผูล้งทุน ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)        
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย TUFH ร้อยละ 100)     
Merallaiance Armoric SAS ผูผ้ลิตปลำแซลมอนรมควนั ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)     
Imsaum SCI ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)       
Meralliance SAS ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)    ปลำแซลมอนรมควนั    
Meralliance Logistic ประกอบกิจกำรขนส่ง ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)       
Meralliance Poland ผูผ้ลิตปลำแซลมอนรมควนั โปแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)        
Armoric Norway ผูล้งทุน นอร์เวย ์ - 100.00 
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย EDM)    (ควบรวมในเดือนเมษำยน 

   พ.ศ. 2560) 
   

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

    
   สัดส่วนเงนิลงทุน 
   

จัดตั้งขึน้ 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Naco Trading ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยปลำแซลมอน นอร์เวย ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)     
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย Armoric Noway ร้อยละ 100)     
Esco ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำย สก๊อตแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)    ปลำแซลมอนรมควนั    
Thai Union Norway AS ผูล้งทุน นอร์เวย ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100)        
King Oscar AS ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร นอร์เวย ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย Thai Union Norway AS ร้อยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    
King Oscar Inc. ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย King Oscar AS ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
Norway Foods Europe n.v. ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย เบลเยีย่ม 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย King Oscar AS ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
Thai Union Poland Sp. Z.o.o. ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร โปแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    
Tri-Union Frozen Products North America, LLC  ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (TUFPNA) (ถือหุน้โดย TUFP ร้อยละ100)     
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นเทคนิค แคนำดำ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUFPNA ร้อยละ 100)     
Thai Union Germany GmbH (TUGe) 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100) 

ผูล้งทุน เยอรมนี 100.00 100.00 

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลิตกำรกลัน่น ้ำมนัปลำทูน่ำ เยอรมนี 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUGe ร้อยละ 100)     



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Rugen Fisch AG 
   (ถือหุน้โดย TUGe ร้อยละ 51) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Sassnitz Fisch GmbH 
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG 
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs GmbH 
   (ถือหุน้โดย Hawesta-Feinkost Hans 
   Westphal GmbH ร้อยละ 100) 

หยดุด ำเนินกิจกำร เยอรมนี 51.00 51.00 

Artur Heymann GmbH & Co.KG 
   (ถือหุน้โดย Hawesta-Feinkost Hans Westphal 
   GmbH ร้อยละ 100) 

ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky GmbH 
   (ถือหุน้โดย Artur Heymann GmbH & Co.KG  
   ร้อยละ 100) 

ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริกำรเช่ำสินทรัพย ์ เยอรมนี 51.00 51.00 

Rugener Fischspezialitaten GmbH 
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG 
   ร้อยละ 100) 

หยดุด ำเนินกิจกำร 
   (ควบรวมในเดือนสิงหำคม 
   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

F&M Fish & Meat Vertiebs GmbH 
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG 
   ร้อยละ 100) 

หยดุด ำเนินกิจกำร 
   (ควบรวมในเดือนสิงหำคม 
   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุด ำเนินกิจกำร เยอรมนี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und  
   Vertriebs KG (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG 
   ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Lysell GmbH & Co.KG 
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG 
   ร้อยละ 100) 

ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเล 
   (ควบรวมในเดือนสิงหำคม 
   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

Lysell Verwaltungs GmbH 
   (พ.ศ. 2559 ถือหุน้โดย Lysell GmbH & Co.KG  
   ร้อยละ 100)    

หยดุด ำเนินกิจกำร 
   (ควบรวมในเดือนสิงหำคม 
   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

Lysell Marken GmbH & Co.KG 
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุด ำเนินกิจกำร 
   (ควบรวมในเดือนสิงหำคม 
   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

Rugen Fisch Verwaltungs GmbH 
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

หยดุด ำเนินกิจกำร 
   (ควบรวมในเดือนสิงหำคม 
   พ.ศ. 2560) 

เยอรมนี - 51.00 

Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)  
   (ถือหุน้โดย Rugen Fisch AG ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล ลิทูเนีย 51.00 51.00 

Thai Union Canada Inc. 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 80) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล แคนำดำ 80.00 80.00 

C.H. Rich, Inc. 
   (ถือหุน้โดย TUCa ร้อยละ 100) 

ตวัแทนจ ำหน่ำยอำหำรทะเล สหรัฐ 
อเมริกำ 

80.00 80.00 

Thai Union Trading Europe B.V. ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยอำหำรทะเล เนเธอร์แลนด ์ 100.00 - 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 80)     
 
ในระหว่ำงงวด บริษทั สงขลำแคนน่ิง จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัไดเ้พิ่มสัดส่วนเงินลงทุนใน Yueh Chyang 
Canned Food Co., Ltd.โดยท ำใหส้ดัส่วนเงินลงทุนส ำหรับกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 82.93 เป็นจ ำนวนร้อยละ 99.55 ท่ีรำคำจ่ำย
ซ้ือจ ำนวน 152.29 ลำ้นบำท 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 ไดมี้กำรจดัตั้ง Thai Union Trading Europe B.V.ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Thai Union European Seafood 1 
S.A. มีสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 100 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560 Armoric Norway ได้ควบรวมกับ Europeenne De La Mer SAS โดยกำรโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทั้งหมด กำรควบรวมดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินรวม 
 
ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทัซ่ึงอยูภ่ำยใต ้Rugen Fisch AG ไดค้วบรวมกิจกำรท่ีอยูภ่ำยในกลุ่ม  กำรควบรวมของแต่ละบริษทั
ไดมี้กำรโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมด กำรควบรวมดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินรวม โดยบริษทั F&M Fish & Meat 
Vertiebs GmbH, Rugener Fischspezialitaten GmbH and Rugen Fisch Verwaltungs GmbH ไดถู้กควบรวมกบั Rugen Fish AG และ
บริษทั Lysell Marken GmbH & Co.KG, Lysell GmbH & Co. KG and Lysell Verwaltungs GmbH ไดถู้กควบรวมกบั Ostsee Fisch 
GmbH & Co. Produktions-und Vertriebs KG 
 
ในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2560 Thai Union France Holding 2 SAS ได้ควบรวมกบั Thai Union Europe โดยกำรโอนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทั้งหมด กำรควบรวมดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินรวม 
 

12.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหวำ่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 10,492,318 1,468,369 835,293 155,574 
เพิ่มข้ึน 26,947 8,787,895 - 679,719 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 629,930 287,396 - - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ 84,280 - - - 
ภำษีเงินปันผลรับ (11,087) (8,393) - - 
เงินปันผลรับ  (138,494) (124,163) - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (746,922) 81,214 - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 10,336,972 10,492,318 835,293 835,293 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
       มูลค่ำตำมบัญชี 
   สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน ตำมวธีิส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 
พนับำท 

         

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ         
บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จ  ำกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 394,416 378,690 
บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จ  ำกดั ธุรกิจพำณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ภำยใตเ้วบ็ไซต ์ ไทย 20.00 20.00 1,010 1,010 26,378 22,152 
Avanti Feeds Limited ผูผ้ลิตและส่งออกอำหำรสัตว ์ อินเดีย 25.12 25.12 117,064 117,064 1,190,518 665,804 
   (บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยอิ์นเดีย)    และผลิตภณัฑจ์ำกกุง้        
Seafood International Two FZCO ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำร สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 40.00 40.00 384 384 - (25,714) 
Avanti Frozen Foods Private Limited (1) 
    (ถือหุน้โดย Avanti Feeds Limited ร้อยละ 60) 

ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑจ์ำกกุง้ อินเดีย 55.07 55.07 679,335 
 

679,335 
 

830,552 
 

719,147 
 

     835,293 835,293 2,441,864 1,760,079 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         
บริษทั ทีเอน็ ฟำยน์ เคมีคอลส์ จ ำกดั ผูผ้ลิตและส่งออก ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 76,453 70,910 
    (ถือหุน้โดยบริษทั ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม จ ำกดั ร้อยละ 49)     ผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ำกอำหำรทะเล        
LDH (La Doria) Limited (ถือหุน้โดย John West Foods Limited ร้อยละ 20) ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำร สหรำชอำณำจกัร 20.00 20.00 95,940 95,940 521,934 466,694 
Red Lobster Master Holdings. L.P.  และ GGCOF RL Blocker, LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 25.00 25.00 8,135,123 8,108,176 7,296,721 8,194,635 

   (ถือหุน้โดยบริษทั Thai Union Investments North America LLC ร้อยละ 25)     8,275,133 8,248,186 7,895,108 8,732,239 

     9,110,426 9,083,479 10,336,972 10,492,318 
 

 

(1) บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจำกบริษทัมีสิทธิออกเสียงในบริษทัร่วมไม่เกินก่ึงหน่ึงของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
รำยกำรขำ้งล่ำงน้ีแสดงรำยช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทัตำมควำมเห็นของกรรมกำร บริษทั 
 
ลกัษณะของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม ในปีพ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

 จัดตั้งขึน้ใน สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ) ลกัษณะ  
ช่ือบริษัท ประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ควำมสัมพนัธ์ วธีิกำรวดัมูลค่ำ 

      

Avanti Feeds Limited อินเดีย 25.12 25.12 หมำยเหตุ 1   วธีิส่วนไดเ้สีย 

Red Lobster Group สหรัฐอเมริกำ 25.00 25.00 หมำยเหตุ 2   วธีิส่วนไดเ้สีย 

 
หมำยเหตุ 1: Avanti Feeds Limited เป็นผูผ้ลิตและส่งออกอำหำรกุง้ ผลิตภณัฑ์แปรรูปกุง้ ไปทัว่โลก ทั้งน้ี Avanti Feeds Limited 
เป็นหุน้ส่วนทำงยทุธศำสตร์ของกลุ่มบริษทัในส่วนของกำรผลิตอำหำรกุง้และแปรรูปผลิตภณัฑก์ุง้  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560  มูลค่ำยติุธรรมของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน Avanti Feeds Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอินเดียมีจ ำนวน 13,749.17 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: จ  ำนวน 2,772.86 ลำ้นบำท) และมูลค่ำตำมบญัชี
ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั มีจ ำนวน 1,190.52 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: จ  ำนวน 665.80 ลำ้นบำท) 
 
หมำยเหตุ 2 : Red Lobster ซ่ึงเป็นร้ำนอำหำรทะเลท่ีมีสำขำอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำและมีกำรด ำเนินงำนอยูใ่นหลำยประเทศ 
เช่น แคนำดำ มำเลเซีย และญ่ีปุ่น ทั้งน้ี Red Lobster เป็นหุน้ส่วนทำงยทุธศำสตร์เพื่อกำรเติบโตของกลุ่มบริษทัในธุรกิจบริกำรดำ้นอำหำร 
 
ไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วม 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับบริษทัซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 Avanti Feeds Limited  Red Lobster Group รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

สินทรัพย์       
สินทรัพยห์มุนเวยีน 6,024,009 3,381,855 14,082,200 15,707,319 20,106,209 19,089,174 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,722,030 1,446,866 13,693,297 12,933,700 15,415,327 14,380,566 

รวมสินทรัพย์ 7,746,039 4,828,721 27,775,497 28,641,019 35,521,536 33,469,740 
       

หนีสิ้น       
หน้ีสินหมุนเวยีน (1,964,986) (1,259,048) (9,154,697) (9,939,480) (11,119,683) (11,198,528) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (227,910) (172,266) (17,755,483) (16,863,863) (17,983,393) (17,036,129) 

รวมหนีสิ้น (2,192,896) (1,431,314) (26,910,180) (26,803,343) (29,103,076) (28,234,657) 
       

สินทรัพย์สุทธิ 5,553,143 3,397,407 865,317 1,837,676 6,418,460 5,235,083 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัร่วม (584,307) (500,472) - - (584,307) (500,472) 
 ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั (229,513) (246,442) - - (229,513) (246,442) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 4,739,323 2,650,493 865,317 1,837,676 5,604,640 4,488,169 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับบริษทัซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 Avanti Feeds Limited  Red Lobster Group รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

รำยได ้ 16,839,230 13,092,095 80,597,560 18,926,043 97,436,790 32,018,138 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้ 3,687,664 1,275,834 (657,950) (475,078) 3,029,714 800,756 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (1,262,704) (438,345) (127,584) 1,482 (1,390,288) (436,863) 

ก ำไร(ขำดทุน)หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 2,424,960 837,489 (785,534) (473,596) 1,639,426 363,893 
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม 2,424,960 837,489 (785,534) (473,596) 1,639,426 363,893 

เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม 54,483 41,244 - - 54,483 41,244 

 
ขอ้มูลขำ้งตน้เป็นจ ำนวนท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมดงักล่ำว) และปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัร่วม 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 
 

 Avanti Feeds Limited  Red Lobster  รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559(1) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,650,493 2,097,313 1,837,676 - 4,488,169 2,097,313 
ซ้ือระหวำ่งปี - - - 2,265,641(2) - 2,265,641 
ก ำไร(ขำดทุน)ในระหวำ่งปี 2,424,960 837,489 (785,534) (473,595) 1,639,426 363,894 
เงินปันผล (261,027) (197,601) - - (261,027) (197,601) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (75,103) (86,708) (186,825) 45,630 (261,928) (41,078) 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 4,739,323 2,650,493 865,317 1,837,676 5,604,640 4,488,169 

สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25.12% 25.12% 25.00% 25.00%   
       

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 1,190,518 665,804 216,329 459,419 1,406,847 1,125,223 
ค่ำควำมนิยม - - 7,080,392 7,735,216 7,080,392 7,735,216 

มูลค่ำตำมบญัชี 1,190,518 665,804 7,296,721 8,194,635 8,487,239 8,860,439 
 
(1) ขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้เป็นขอ้มูลส ำหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลำคม พ.ศ. 2559 (วนัท่ีลงทุนในบริษทัร่วม) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 
(2) มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของ Red Lobster ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

12.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
บริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคญั 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญัอีก
จ ำนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

พนับำท 
พ.ศ. 2559 
พนับำท 

   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซ่ึงแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 1,849,733 1,631,879 

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม;   
   ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 217,164 195,417 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 217,164 195,417 

 
12.3 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ระหวำ่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 626,463 621,923 
เพิ่มข้ึน 93,270 137,700 
ส่วนแบ่งขำดทุน (173,601) (93,091) 
จ ำหน่ำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - (59,335) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (15,329) 19,266 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 530,803 626,463 

 
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
12.3 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

   งบกำรเงนิรวม 

       มูลค่ำตำมบญัชี 
   สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน ตำมวธีิส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 
พนับำท 

         

บริษทั ทีเอม็เอซี จ  ำกดั (กำรร่วมคำ้ของบริษทั ไทยยเูน่ียน 
   ฟีดมิลล ์จ  ำกดั และบริษทัอ่ืนในสดัส่วน 51:49) 

จ ำหน่ำยอำหำรกุง้และวสัดุในกำร
เพำะพนัธุ์กุง้และลงทุนในบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจเพำะพนัธุ์และจ ำหน่ำยกุง้ 

ไทย 26.01 26.01 576,300 576,300 371,311 499,982 

Moresby International Holdings Inc. (กำรร่วมคำ้ของบริษทั ผูล้งทุนในธุรกิจกำรจบัปลำ หมู่เกำะ 33.22 33.22 170,655 136,535 100,220 126,481 
   ไทยรวมสินพฒันำอุตสำหกรรม จ ำกดั และบริษทัอ่ืนใน 
   สดัส่วน 33:67) 

 บริติชเวอร์จ้ิน       

Seafood International Holdco (กำรร่วมคำ้ของ TUGe และบุคคลอ่ืน 
   ในสดัส่วน 49:51) 

ผูล้งทุน หมู่เกำะเคยแ์มน 41.00 41.00 59,150 
 

- 
 

59,272 
 

- 
 

รวม     806,105 712,835 530,803 626,463 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
12.3 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
รำยกำรขำ้งล่ำงน้ี แสดงช่ือกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทัตำมควำมเห็นของกรรมกำรบริษทั  
 
ลกัษณะของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

 ประเทศที่ สัดส่วนของส่วนได้เสีย ลกัษณะ  
ช่ือ จดทะเบยีนจัดตั้ง พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ควำมสัมพนัธ์ วธีิกำรวดัมูลค่ำ 

      

บริษทั ทีเอม็เอซี จ  ำกดั ไทย 51.00 51.00 หมำยเหตุ 1 วธีิส่วนไดสี้ย 

 
หมำยเหตุ 1: บริษทั ทีเอ็มเอซี จ ำกดั เป็นผูจ้  ำหน่ำยอำหำรกุ้งและวสัดุในกำรเพำะพนัธ์ุกุ้งและลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
เพำะพนัธ์ุและจ ำหน่ำยกุง้ ทั้งน้ี บริษทั ทีเอม็เอซี จ ำกดั เป็นหุ้นส่วนทำงยทุธศำสตร์ของกลุ่มบริษทัในกำรจดัหำกุง้และเขำ้ถึงธุรกิจ
กำรเพำะพนัธ์ุกุง้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้   
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
12.3 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับกำรร่วมค้ำ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับบริษทั ทีเอม็เอซี จ ำกดั ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 
 บริษัท ทเีอม็เอซี จ ำกดั 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท 

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,255 25,527 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 19,269 31,104 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 22,524 56,631 

   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 576,090 650,463 

   
รวมสินทรัพย์ 598,614 707,094 

   
หนีสิ้นหมุนเวยีน   
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้) (182,173) (23,532) 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน (182,173) (23,532) 

   
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน   
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,943) (5,198) 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน (4,943) (5,198) 

   
รวมหนีสิ้น (187,116) (28,730) 

   
สินทรัพย์สุทธิ 411,498 678,364 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในกำรร่วมคำ้ 1,508 (13,061) 

สินทรัพย์สุทธิ 413,006 665,303 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
12.3 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับบริษทั ทีเอม็เอซี จ ำกดั ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 บริษัท ทเีอม็เอซี จ ำกดั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท 
   

รำยได ้ 80,233 195,516 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (42,513) (41,897) 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (68,045) - 
ดอกเบ้ียรับ 119 1,348 
ดอกเบ้ียจ่ำย (2,343) (613) 

   
ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (252,297) (127,706) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ - (2,664) 

ขำดทุนหลงัภำษีเงินได ้ (252,297) (130,370) 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - 

ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (252,297) (130,370) 

 
ขอ้มูลขำ้งตน้เป็นจ ำนวนท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว) 
และปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัและกำรร่วมคำ้ 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
12.3 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในกำรร่วมคำ้ 
 
 บริษัท ทเีอม็เอซี จ ำกดั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท 
   

   
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 665,303 525,673 
เพิ่มทุนจดทะเบียน - 270,000 
ขำดทุนส ำหรับปี (252,297) (130,370) 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 413,006 665,303 

ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ (ร้อยละ 51.00) 210,633 339,304 
ค่ำควำมนิยม 160,678 160,678 

มูลค่ำตำมบญัชี 371,311 499,982 

 
กำรร่วมค้ำที่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคญั 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญัอีก
จ ำนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

พนับำท 
พ.ศ. 2559 
พนับำท 

   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้แต่ละรำยซ่ึงไม่มีสำระส ำคญั 159,492 126,481 

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้   
   ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (44,929) (26,602) 

   ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (44,929) (26,602) 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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13 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 งบกำรเงนิรวม 

 ที่ดนิและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจักรและ 
อุปกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง 
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ระหว่ำง 
ติดตั้งและก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559        
รำคำทุน 2,330,415 11,752,835 25,106,650 1,059,511 868,723 3,462,224 44,580,358 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (31,779) (4,682,172) (15,873,325) (745,307) (519,510) - (21,852,093) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (4,535) (54,687) (550,888) - - - (610,110) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,294,101 7,015,976 8,682,437 314,204 349,213 3,462,224 22,118,155 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559        
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,294,101 7,015,976 8,682,437 314,204 349,213 3,462,224 22,118,155 
กำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ย 89,404 604,030 354,942 22,252 10,074 7,124 1,087,826 
ซ้ือเพิ่มข้ึน 19,431 103,371 332,724 110,038 25,473 3,454,420 4,045,457 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (837) (153,795) (240) (2,792) (26,134) (183,798) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (12,852) (4,060) (430) 2 (3,572) (20,912) 
กำรจดัประเภทใหม่ (2,075) 155,737 (457,018) 10,356 4,170 (575,166) (863,996) 
โอนเขำ้ (ออก) 4,871 502,390 1,204,311 78,192 47,106 (1,836,870) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (5,897) (587,321) (1,884,832) (149,431) (103,994) - (2,731,475) 
กำรดอ้ยค่ำ - (84) (663) - - - (747) 
กำรกลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 4,276 - 102,945 - - - 107,221 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (7,999) (137,706) (103,339) (5,713) (2,839) (19,569) (277,165) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 2,396,112 7,642,704 8,073,652 379,228 326,413 4,462,457 23,280,566 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559        
รำคำทุน  2,435,551 13,609,428 24,230,992 1,235,780 898,570 4,462,457 46,872,778 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (39,180) (5,966,724) (16,140,108) (856,552) (572,157) - (23,574,721) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (259) - (17,232) - - - (17,491) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,396,112 7,642,704 8,073,652 379,228 326,413 4,462,457 23,280,566 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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13 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ที่ดนิและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจักรและ 
อุปกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง 
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ระหว่ำง 
ติดตั้งและก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน 2,435,551 13,609,428 24,230,992 1,235,780 898,570 4,462,457 46,872,778 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (39,180) (5,966,724) (16,140,108) (856,552) (572,157) - (23,574,721) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (259) - (17,232) - - - (17,491) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,396,112 7,642,704 8,073,652 379,228 326,413 4,462,457 23,280,566 
        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,396,112 7,642,704 8,073,652 379,228 326,413 4,462,457 23,280,566 
ซ้ือเพิ่มข้ึน 2,950 51,088 305,495 91,718 27,327 4,305,015 4,783,593 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (4,139) (75,134) (2,119) (5,506) (23,276) (110,174) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (35,360) (27,920) (1,268) - (837) (65,385) 
กำรจดัประเภทใหม่ - 1,437 10,618 72 (134) (27,575) (15,582) 
โอนเขำ้ (ออก) 120,542 1,592,021 1,972,319 89,730 101,830 (3,876,442) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (5,638) (628,729) (1,648,643) (156,100) (88,739) - (2,527,849) 
กำรดอ้ยค่ำ - - (1,292) - - - (1,292) 
กำรกลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ - - 78 - - - 78 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,021 (25,061) (60,857) (1,883) 553 3,751 (82,476) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 2,514,987 8,593,961 8,548,316 399,378 361,744 4,843,093 25,261,479 
        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน 2,559,272 15,065,730 25,758,617 1,320,642 948,458 4,843,093 50,495,812 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (44,026) (6,471,769) (17,193,333) (921,264) (586,714) - (25,217,106) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (259) - (16,968) - - - (17,227) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,514,987 8,593,961 8,548,316 399,378 361,744 4,843,093 25,261,479 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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13 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดนิและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจักรและ 
อุปกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง 
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ระหว่ำง 
ติดตั้งและก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559        
รำคำทุน  791,245 2,677,676 3,251,304 137,558 160,128 368,032 7,385,943 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (913,124) (2,211,768) (103,167) (89,805) - (3,317,864) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (36,261) - - - - (36,261) 

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

        
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559        
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 791,245 1,728,291 1,039,536 34,391 70,323 368,032 4,031,818 
ซ้ือเพิ่มข้ึน - 690 41,939 36,167 3,023 527,494 609,313 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - 1,693 (4,495) - (556) - (3,358) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (4) (13) - - (17) 
กำรจดัประเภทใหม่ - 809 - 2,485 - - 3,294 
โอนเขำ้ (ออก) - 113,483 114,765 45,676 10,993 (284,917) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (111,841) (240,194) (21,330) (13,274) - (386,639) 

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

        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559        
รำคำทุน 791,245 2,757,281 3,347,875 200,676 160,627 610,609 7,868,313 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,024,156) (2,396,328) (103,300) (90,118) - (3,613,902) 

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



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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13 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดนิและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจักรและ 
อุปกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง 
และอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์ระหว่ำง 
ติดตั้งและก่อสร้ำง รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน 791,245 2,757,281 3,347,875 200,676 160,627 610,609 7,868,313 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,024,156) (2,396,328) (103,300) (90,118) - (3,613,902) 

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

        
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 791,245 1,733,125 951,547 97,376 70,509 610,609 4,254,411 
ซ้ือเพิ่มข้ึน - 2,524 45,411 24,261 3,359 539,043 614,598 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (2,878) - (781) (19,343) (23,002) 
โอนเขำ้ (ออก) 89,106 82,679 58,987 12,170 8,457 (251,399) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (118,915) (208,892) (30,582) (13,461) - (371,850) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 880,351 1,699,413 844,175 103,225 68,083 878,910 4,474,157 

        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        
รำคำทุน 880,351 2,817,778 3,388,873 235,977 165,265 878,910 8,367,154 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,118,365) (2,544,698) (132,752) (97,182) - (3,892,997) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 880,351 1,699,413 844,175 103,225 68,083 878,910 4,474,157 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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13 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ค่ำเส่ือมรำคำจ ำนวนเงิน 2,528 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: จ  ำนวน 2,731 ลำ้นบำท) จะถูกบนัทึกอยูใ่นตน้ทุนขำยจ ำนวน 2,304 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2559: จ  ำนวน 2,529 ลำ้นบำท) ในค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยจ ำนวน 4 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: จ ำนวน 8 ลำ้นบำท) และบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจ ำนวนเงิน 220 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: จ ำนวนเงิน 194 ลำ้นบำท) 
 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโรงงำนและ
เคร่ืองจกัร มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 665,756 734,120 33,824 70,894 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (337,597) (294,960) (15,549) (19,478) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 328,159 439,160 18,275 51,416 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศจ ำนวนรวม 275.69 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: 
จ ำนวน 381.87 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงินเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 19 และ 21)  
 
ตน้ทุนกำรกูย้ืมจ ำนวน 37.33 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: จ ำนวน 44.94 ลำ้นบำท) เกิดจำกเงินกูย้ืมท่ียืมมำเฉพำะเพื่อสร้ำงโรงงำนใหม่ 
และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมและอยูใ่นรำยกำรซ้ือสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 1.91 ต่อปี  
(พ.ศ. 2559: ร้อยละ 1.92 ต่อปี) ในกำรค ำนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์อตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่ำวเป็นอตัรำ
ตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีเกิดจริงจำกเงินกูย้มืท่ีน ำมำใชเ้ป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงโครงกำร 
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 งบกำรเงนิรวม 

 
ลขิสิทธ์ิ 

เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ 

ควำมสัมพนัธ์ 
กบัลูกค้ำ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

ควำมสัมพนัธ์ 
กบัผู้จัดจ ำหน่ำย อ่ืน ๆ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ระหว่ำงท ำ 

ค่ำพฒันำผลิตภัณฑ์
ระหว่ำงท ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559          
รำคำทุน 298,712 13,596,970 600,501 1,315,492 222,829 41,302 - - 16,075,806 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (70,840) (333,053) (209,253) (771,161) (57,715) (28,646) - - (1,470,668) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (210,179) - - - - - - (210,179) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 227,872 13,053,738 391,248 544,331 165,114 12,656 - - 14,394,959 
          

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559          
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 227,872 13,053,738 391,248 544,331 165,114 12,656 - - 14,394,959 
กำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ย 2,169 1,476,165 541,785 2,311 40,734 - - - 2,063,164 
ซ้ือเพิ่มข้ึน 26 275 14,230 37,943 - - 228,261 102,918 383,653 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (211) - - - - (211) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (474) - - - - (474) 
กำรจดัประเภทใหม่ - - 163,423 11,892 (163,423) (2,461) - - 9,431 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 88 - - (88) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (10,140) (1,067) (90,666) (142,639) (3,992) (3,012) - - (251,516) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - - (6,882) - - - - (6,882) 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - 35,290 - - - - - - 35,290 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (36,129) (596,285) (49,450) (6,748) (2,543) (497) 171 - (691,481) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 183,798 13,968,116 970,570 439,611 35,890 6,686 228,344 102,918 15,935,933 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559          
รำคำทุน 303,584 14,467,109 1,316,775 1,386,909 39,878 39,775 228,344 102,918 17,885,292 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (119,786) (331,558) (346,205) (940,416) (3,988) (33,089) - - (1,775,042) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (167,435) - (6,882) - - - - (174,317) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 183,798 13,968,116 970,570 439,611 35,890 6,686 228,344 102,918 15,935,933 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม 

 

ลขิสิทธ์ิ 
เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ 
ควำมสัมพนัธ์ 

กบัลูกค้ำ 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
ควำมสัมพนัธ์ 

กบัผู้จัดจ ำหน่ำย อ่ืน ๆ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 
ระหว่ำงท ำ 

ค่ำพฒันำผลิตภัณฑ์
ระหว่ำงท ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน 303,584 14,467,109 1,316,775 1,386,909 39,878 39,775 228,344 102,918 17,885,292 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (119,786) (331,558) (346,205) (940,416) (3,988) (33,089) - - (1,775,042) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (167,435) - (6,882) - - - - (174,317) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 183,798 13,968,116 970,570 439,611 35,890 6,686 228,344 102,918 15,935,933 
          

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 183,798 13,968,116 970,570 439,611 35,890 6,686 228,344 102,918 15,935,933 
ซ้ือเพิ่มข้ึน - 234 - 12,132 - - 639,782 78,183 730,331 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (29) - - (165) - - - - (194) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (7,203) - - (597) - - - - (7,800) 
กำรจดัประเภทใหม่ - - - (53,184) 1,278 (3) 68,724 - 16,815 
โอนเขำ้ (ออก) - - - 339,291 - - (339,291) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (8,382) (1,079) (85,915) (127,528) (8,106) (1,955) - - (232,965) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (11,361) - - - - - - (11,361) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (955) 331,151 21,676 (9,573) (717) 281 (1,202) - 340,661 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 167,229 14,287,061 906,331 599,987 28,345 5,009 596,357 181,101 16,771,420 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน 274,273 14,771,411 1,329,938 1,618,229 40,307 39,922 596,357 181,101 18,851,538 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (107,044) (305,821) (423,607) (1,018,242) (11,962) (34,913) - - (1,901,589) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (178,529) - - - - - - (178,529) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 167,229 14,287,061 906,331 599,987 28,345 5,009 596,357 181,101 16,771,420 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

พนับำท 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ระหว่ำงท ำ 
พนับำท 

ค่ำพฒันำผลิตภัณฑ์
ระหว่ำงท ำ 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559     
รำคำทุน 220,617 - - 220,617 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (14,439) - - (14,439) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิ 206,178 - - 206,178 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  

  
 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 206,178 - - 206,178 
ซ้ือเพิ่มข้ึน 380 216,778 102,918 320,076 
กำรจดัประเภทใหม่ 175 - - 175 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (12,875) - - (12,875) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 193,858 216,778 102,918 513,554 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     
รำคำทุน 220,997 216,788 102,918 540,693 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (27,139) - - (27,139) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิ 193,858 216,778 102,918 513,554 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  

  
 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 193,858 216,778 102,918 513,554 
ซ้ือเพิ่มข้ึน 1,531 615,925 78,183 695,640 
กำรจดัประเภทใหม่ (68,924) 68,925 - - 
โอนเขำ้ (ออก) 309,960 (309,960) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (31,876) - - (31,876) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 404,549 591,668 181,101 1,177,318 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 463,564 591,668 181,101 1,236,333 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (59,015) - - (59,015) 

รำคำตำมบัญชีสุทธิ 404,549 591,668 181,101 1,177,318 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำพฒันำผลิตภณัฑร์ะหวำ่งท ำไดร้วมตน้ทุนในกำรพฒันำและตน้ทุนอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดจำกกำรพฒันำภำยใน
กลุ่มบริษทัเอง 
 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 233 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: 252 ลำ้นบำท) ได้รวมอยู่ในตน้ทุนขำยจ ำนวน 11 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: 13 ลำ้นบำท) 
รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยจ ำนวน 93 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: 93 ลำ้นบำท) และไดร้วมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 129 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2559: 146 ลำ้นบำท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีติดภำระค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ 
 

กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 

เคร่ืองหมำยกำรคำ้ของกลุ่มบริษทัไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัไดพ้ิจำรณำถึงควำมเสถียรของผลกำรด ำเนินงำน ควำมแขง็แกร่ง
ของเคร่ืองหมำยกำรคำ้ และควำมตั้งใจของผูบ้ริหำร เคร่ืองหมำยกำรคำ้มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่จ ำกดัจึงไม่มีกำรคิดกำรตดัจ ำหน่ำย 
 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนพิจำรณำจำกมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงค ำนวณจำกวิธีกำรแบบไม่รวมค่ำสิทธิ (Relief-from-royalty method) และ
มูลค่ำจำกกำรใช้ (Value-in-use) โดยวิธีกำรแบบไม่รวมค่ำสิทธิค ำนวณจำกรำยได้ท่ีได้จำกเคร่ืองหมำยกำรค้ำ และอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรใชสิ้ทธิซ่ึงพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและคุณภำพของเคร่ืองหมำยกำรคำ้ในตลำด วิธีมูลค่ำจำกกำรใช้
ค  ำนวณจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณมูลค่ำจำกกำรใช ้ไดแ้ก่ อตัรำกำรเติบโตและอตัรำ
คิดลด 
 
ขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณส ำหรับวิธีกำรแบบไม่รวมค่ำสิทธิ ไดแ้ก่ อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใชสิ้ทธิและอตัรำคิดลดส ำหรับ
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีมูลค่ำตำมบญัชีท่ีมีสำระส ำคญั แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ John West Petit Navire King Oscar 
    

อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใชสิ้ทธิ ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 12.0 ร้อยละ 2.6 
อตัรำคิดลด ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 7.9 ร้อยละ 7.6 
 
ขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณส ำหรับวธีิมูลค่ำจำกกำรใช ้ไดแ้ก่ อตัรำกำรเติบโตและอตัรำคิดลด แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ Chicken of the Sea 
  

อตัรำกำรเติบโต ร้อยละ 1.5 
อตัรำคิดลด ร้อยละ 7.2 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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15 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินลงทุนเผือ่ขำย - สุทธิ 1,006,784 2,650,641 987,028 2,626,527 
เงินลงทุนทัว่ไป 5,321 4,366 1,500 1,000 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,012,105 2,655,007 988,528 2,627,527 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ขำยระหวำ่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,650,641 30,766 2,626,527 - 
ซ้ือเพิ่ม - 2,672,918 - 2,672,918 
กำรจดัประเภทใหม่ - (268) - - 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน - สุทธิ (1,656,612) (6,059) (1,652,219) - 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม 12,732 (46,716) 12,720 (46,391) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 23 - - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,006,784 2,650,641 987,028 2,626,527 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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16 ค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 พนับำท 
  

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559  
รำคำทุน 13,001,066 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 13,001,066 

  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 13,001,066 
กำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ย  1,258,382 
กำรจดัประเภทใหม่ (2,803) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (610,002) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 13,646,643 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  
รำคำทุน 13,646,643 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 13,646,643 

  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 13,646,643 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 433,422 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 14,080,065 

  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  
รำคำทุน 14,080,065 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 14,080,065 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 
ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) ท่ีถูกก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกิจ ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั
มีกำรทบทวนผลด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจโดยแยกตำมภูมิศำสตร์และลกัษณะของธุรกิจ 
 
กำรปันส่วนของค่ำควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 

ผลติภัณฑ์อำหำร 
ทะเลแปรรูป 

ผลติภัณฑ์อำหำรทะเล 
แช่แข็ง แช่เยน็  

และธุรกจิที่เกีย่วข้อง 

ผลติภัณฑ์อำหำรสัตว์ 
ผลติภัณฑ์เพิม่มูลค่ำ 

และธุรกจิอ่ืน รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     
ทวปีเอเชีย 42,358 - - 42,358 
ทวปียโุรป 12,235,726 798,833 - 13,034,559 
ทวปีอเมริกำ 35,904 533,822 - 569,726 

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

     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
ทวปีเอเชีย 42,358 - - 42,358 
ทวปียโุรป 12,680,359 825,694 - 13,506,053 
ทวปีอเมริกำ 32,748 498,906 - 531,654 

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม 12,755,465 1,324,600 - 14,080,065 

 
กำรปันส่วนดังกล่ำวค ำนวนจำกประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีเงินได้ซ่ึงอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุม
ระยะเวลำ 5 ปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำร กระแสเงินสดหลงัจำกปีท่ี 5 ใช้ประมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตในตำรำงดำ้นล่ำง 
อตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวไม่สูงกวำ่อตัรำกำรเติบโตเฉล่ียของธุรกิจท่ีหน่วยสินทรัพยก่์อใหเ้กิดเงินสดนั้นด ำเนินงำนอยู ่
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 
ขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชส้ ำหรับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีมูลค่ำค่ำควำมนิยมท่ีมีสำระส ำคญั  
แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 

ทวปียุโรป  
ผลติภัณฑ์อำหำร 

ทะเลแปรรูป 

ทวปียุโรป 
ผลติภัณฑ์อำหำรทะเล 

แช่แข็ง แช่เยน็  
และธุรกจิที่เกีย่วข้อง 

ทวปีอเมริกำ 
ผลติภัณฑ์อำหำรทะเล 

แช่แข็ง แช่เยน็  
และธุรกจิที่เกีย่วข้อง 

    

อตัรำกำรเติบโต ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2.5 
อตัรำคิดลด ร้อยละ 7.3 ร้อยละ 7.1 ร้อยละ 7.2 
 
ขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีได้ถูกใช้เพื่อกำรวิเครำะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ อตัรำกำรเติบโตท่ีใช ้
จะสอดคลอ้งกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรม ส่วนอตัรำคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัรำก่อนหกัภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียง
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้น ๆ 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะ 
      ใชป้ระโยชนภ์ำยใน 12 เดือน 497,502 431,641 100 8,928 
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะ 
      ใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 992,673 980,329 23,159 11,794 

 1,490,175 1,411,970 23,259 20,722 

     
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะ 
      ใชป้ระโยชนภ์ำยใน 12 เดือน (99,256) (26,426) - - 
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีจะ 
      ใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน (4,903,259) (5,181,095) (3,450) (3,013) 

 (5,002,515) (5,207,521) (3,450) (3,013) 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษเีงนิได้     
   รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (3,512,340) (3,795,551) 19,809 17,709 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 
กำรกระทบยอดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิ 
   ท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว ้
   เพื่อขำย - 11 - - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,079,837 704,258 19,809 17,709 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (4,592,177) (4,499,820) - - 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษเีงนิได้ 
   รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (3,512,340) (3,795,551) 19,809 17,709 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ณ วนัที่ 1 มกรำคม (3,795,551) (4,225,260) 17,709 20,756 
ซ้ือบริษทัยอ่ย  - (612,748) - - 
เพิ่ม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุน 401,055 878,522 (1,501) (3,047) 
ภำษีเพิ่ม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,795 (6,528) 3,601 - 
จ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย - (354) - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (120,639) 170,817 - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม (3,512,340) (3,795,551) 19,809 17,709 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที ่  บันทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน   ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2559 
 

ซ้ือบริษัทย่อย ก ำไรขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

จ ำหน่ำย 
บริษัทย่อย    

ผลต่ำงจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงิน 

31 ธันวำคม    
พ.ศ. 2559 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
   ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 46,501 - 13,552 - - (139) 59,914 
 ค่ำเผือ่มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บและตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือ 454,878 - 103,320 - - (10,236) 547,962 
   ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำและค่ำเส่ือมรำคำของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 8,261 - 2,627 - (354) 153 10,687 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 41,082 - 150,237 - - (8,207) 183,112 
   สัญญำอนุพนัธท์ำงกำรเงิน - - 3,363 - - (110) 3,253 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 139,517 - - 2,139 141,656 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 61,805 - 41,223 (5,146) - (295) 97,587 
   ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินต่ำง ๆ 132,472 - 29,853 - - (984) 161,341 
   ขำดทุนทำงภำษี 136,706 - 2,063 - - (1,401) 137,368 
   อ่ืน ๆ 39,210 - 28,780 (54) - 1,154 69,090 

รวม 920,915 - 514,535 (5,200) (354) (17,926) 1,411,970 

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที ่  บันทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน   ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2559 
 

ซ้ือบริษัทย่อย ก ำไรขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

จ ำหน่ำย 
บริษัทย่อย    

ผลต่ำงจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงิน 

31 ธันวำคม    
พ.ศ. 2559 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
   ค่ำเส่ือมรำคำของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (413,106) (27,113) 4,409 - - 4,350 (431,460) 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,396,679) (580,665) 336,166 - - 184,599 (4,456,579) 
   สัญญำอนุพนัธท์ำงกำรเงิน (31,455) - 30,184 - - (1,709) (2,980) 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม (81,980) - (34,028) (1,328) - - (117,336) 
   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (6,436) - (2,807) - - 366 (8,877) 
   ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือ (153,237) - 26,041 - - 5,686 (121,510) 
   อ่ืน ๆ (63,282) (4,970) 4,022 - - (4,549) (68,779) 

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

        
สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (4,225,260) (612,748) 878,522 (6,528) (354) 170,817 (3,795,551) 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที ่  บันทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน   ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2560 
 

ซ้ือบริษัทย่อย ก ำไรขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

จ ำหน่ำย 
บริษัทย่อย    

ผลต่ำงจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงิน 

31 ธันวำคม    
พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
   ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 59,914 - (29,607) - - (1,300) 29,007 
 ค่ำเผือ่มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บและตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือ 547,962 - (53,469) - - (18,725) 475,768 
   ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำและค่ำเส่ือมรำคำของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 10,687 - (8,432) - - (926) 1,329 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 183,112 - 18,819 - - 6,092 208,023 
   สัญญำอนุพนัธท์ำงกำรเงิน 3,253 - 27,206 - - 288 30,747 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 141,656 - 75,448 - - (12,360) 204,744 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 97,587 - 13,113 (3,987) - (1,939) 104,775 
   ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินต่ำง ๆ 161,341 - 51,538 - - (13,089) 199,790 
   ขำดทุนทำงภำษี 137,368 - 269 - - 834 138,471 
   อ่ืน ๆ 69,090 - 29,061 - - (629) 97,521 

รวม 1,411,970 - 123,946 (3,987) - (41,754) 1,490,175 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที ่  บันทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน   ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2560 
 

ซ้ือบริษัทย่อย ก ำไรขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

จ ำหน่ำย 
บริษัทย่อย    

ผลต่ำงจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงิน 

31 ธันวำคม    
พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
   ค่ำเส่ือมรำคำของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (431,460) - (9,202) - - 9,996 (430,666) 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,456,579) - 420,425 - - (91,926) (4,128,080) 
   สัญญำอนุพนัธท์ำงกำรเงิน (2,980) - (12,788) - - (1,064) (16,832) 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม (117,336) - (127,305) 6,782 - - (237,859) 
   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (8,877) - (2,666) - - (358) (11,501) 
   ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือ (121,510) - (13,468) - - (4,432) (139,410) 
   อ่ืน ๆ (68,779) - 21,713 - - 8,899 (38,167) 

รวม (5,207,521) - 277,109 6,782 - (78,885) (5,002,515) 

        
สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (3,795,551) - 401,055 2,795 - (120,639) (3,512,340) 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรำยจ่ำย/รำยได้ใน ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรำยจ่ำย/รำยได้ใน ณ วนัที ่
 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2559 ก ำไรขำดทุน 
ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2559 ก ำไรขำดทุน 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธันวำคม     
พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
        

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
   ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5,789 (115) - 5,674 (174) - 5,500 
   ค่ำเผือ่มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ 3,885 (871) - 3,014 (2,914) - 100 
   ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 7,252 (7,252) - - - - - 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 6,786 4,918 - 11,704 1,839 3,601 17,144 
   อ่ืน ๆ - 330 - 330 185 - 515 

รวม 23,712 (2,990) - 20,722 (1,064) 3,601 23,259 
        

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
   ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ (2,909) (88) - (2,997) (102) - (3,099) 
   อ่ืน ๆ (47) 31 - (16) (335) - (351) 

รวม (2,956) (57) - (3,013) (437) - (3,450) 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 20,756 (3,047) - 17,709 (1,501) 3,601 19,809 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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17 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะ
มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนั้น กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดจ้ ำนวน 570 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2559: 448 ลำ้นบำท) ท่ีเกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 2,688 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: 1,670 ลำ้นบำท) ท่ีสำมำรถยกไปเพื่อหัก
กลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงิน 1,235 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559: 253 ล้ำนบำท) จะหมดอำยุในปี  
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2559: ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564) 
 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส่วนลดรอตดัจ ำหน่ำยจำก 
   สัญญำอนุพนัธท์ำงกำรเงิน 290,839 364,592 290,839 364,592 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำอุปกรณ์และก่อสร้ำง 390,180 115,957 - - 
เงินมดัจ ำและเงินค ้ำประกนั 433,955 308,826 35,385 31,238 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 186,905 69,438 - 20,133 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,301,879 858,813 326,224 415,963 
 

19 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 242,316 245,263 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 5,318,163 29,570,611 2,467,258 26,523,983 
ทรัสตรี์ซีทและสินเช่ือเพือ่กำรส่งออก 9,685,295 7,089,782 2,773,022 2,114,946 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
   จำกสถำบนักำรเงิน 15,245,774 36,905,656 5,240,280 28,638,929 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชี ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียอยูร่ะหว่ำงร้อยละ 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 
1.25 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้น ทรัสต์รีซีท และสินเช่ือเพื่อกำรส่งออกซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียอยูร่ะหว่ำงร้อยละ 
0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี และระหวำ่งร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.97 ต่อปี ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 1.30 ต่อปี ถึงร้อยละ 
4.25 ต่อปี และร้อยละ 0.55 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.18 ต่อปี ตำมล ำดบั) 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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19 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 

วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินคำ้คงเหลือ ของกลุ่มบริษทั 
 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ีหน่ึง พ.ศ. 2560 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 21) และออกหุ้นกู ้
(หมำยเหตุฯ ขอ้ 22) เพื่อใชใ้นกำรทดแทนเงินกูย้มืระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงิน 

 

20 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 13,329,181 11,424,731 2,811,590 2,243,223 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 35) 284,285 73,501 527,646 569,182 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 5,277,197 5,106,143 825,912 524,962 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หน้ีอ่ืน 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,834 58,860 30,163 24,566 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 17,061 14,549 5,060 5,171 
เงินมดัจ ำและรำยไดรั้บล่วงหนำ้ 308,300 358,168 36,404 31,173 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออุปกรณ์และก่อสร้ำง -  กิจกำรอ่ืน 550,831 387,092 148,882 114,316 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออุปกรณ์และก่อสร้ำง 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,984 5,900 359 348 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 19,822,673 17,428,944 4,386,016 3,512,941 

 
21 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
     ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -  สุทธิ 849,286 764,733 797,144 701,910 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนของเงินกูย้มืระยะยำว 
     จำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 14,711,748 963,325 14,073,831 840,941 

รวมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  
   - สุทธิ 15,561,034 1,728,058 14,870,975 1,542,851 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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21 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ (ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในระหวำ่งปีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนั ที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 1,728,058 1,542,851 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 14,885,593 14,269,000 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน 15,385 15,385 
กำรจ่ำยคืนเงินกูย้มืระหวำ่งงวด (781,114) (671,200) 
จ่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน (83,429) (83,429) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน (201,256) (201,632) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2,203) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 15,561,034 14,870,975 

 
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกูย้มืเงินระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินในประเทศเป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 12,500 
ลำ้นบำท เพื่อน ำเงินท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรทดแทนเงินกูย้มืเดิม ทั้งน้ี เงินกูย้มืดงักล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนภำยใน 5 ปีนบัตั้งแต่ 
วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกและมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ THBFIX บวกอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกูย้ืมเงินระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินในประเทศเป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 50  
ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน ำเงินท่ีไดไ้ปใชใ้นกำรทดแทนเงินกูย้มืเดิม ทั้งน้ี เงินกูย้มืดงักล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนภำยใน 4 ปีคร่ึง 
นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกและมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR บวกอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี 
  
ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกูย้มืเงินระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินในประเทศเป็น
จ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน ำเงินท่ีได้ไปใช้ในกำรทดแทนเงินกู้ยืมเดิม ทั้ งน้ี เงินกู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนด
ระยะเวลำช ำระคืนภำยใน 3 ปี นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกและมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR บวกอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี 
 
ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกูย้มืเงินระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินในประเทศ
เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 8 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน ำเงินท่ีไดไ้ปใช้ในกำรทดแทนเงินกูย้ืมเดิม ทั้งน้ี เงินกูย้ืมดงักล่ำวมีก ำหนด
ระยะเวลำช ำระคืนภำยใน 7 คร่ึง นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกและมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR บวกอตัรำส่วนเพิ่มคงท่ีต่อปี 
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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21 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเป็นสัญญำกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งเพื่อใชใ้น 
กำรด ำเนินงำน ซ้ือเคร่ืองจกัร ลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ และก่อสร้ำงอำคำรและโรงงำน เงินกูย้ืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงินจ ำนวน 67.08 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัจะตอ้งปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญำวงเงินสินเช่ือ รวมทั้งรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงินบำงประกำร และรวมถึงกำรจ ำกดักำรก่อหน้ี 
กำรท ำสญัญำเช่ำเพื่อกำรลงทุน รำยจ่ำยฝ่ำยทุน รำยกำรเก่ียวกบักิจกำรในกลุ่มบริษทักำรจดัสรรและจ่ำยเงินปันผล  
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของกำรคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืกบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

สกุลเงินบำท 33,750 ลำ้นบำท 33,185 ลำ้นบำท 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 316 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 286 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
สกุลเงินยโูร 27 ลำ้นยโูร 27 ลำ้นยโูร 
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22 หุ้นกู้ - สุทธิ 
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้กูข้อง
กลุ่มบริษัทและบริษัทในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 15,000 ล้ำนบำท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่ำเพื่อใช้ช ำระหน้ีเดิมและ 
เพื่อรองรับกำรขยำยตวัในอนำคต โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนทัว่ไปและ/หรือผูล้งทุนสถำบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูข้อง
กลุ่มบริษทัและบริษทัจำกปัจจุบนัภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 15,000 ลำ้นบำท เป็นภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 25,000 ลำ้นบำท 
หรือ เงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่ำ โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถำบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูข้อง
กลุ่มบริษทัและบริษทัจำกปัจจุบนัภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 25,000 ลำ้นบำท เป็นภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 40,000 ลำ้นบำท 
หรือ เงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่ำ โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถำบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน พ.ศ. 2559 บริษทัได้มีกำรออกหุ้นกู้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นจ ำนวน 75 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้
ส ำหรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต หุ้นกูด้งักล่ำวมีระยะเวลำครบก ำหนด 10 ปี และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยมีกำรจ่ำย
ดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุน้กูด้งักล่ำวเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนขนำดใหญ่ 
 
ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดมี้กำรออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำท เป็นจ ำนวนรวม
ทั้งส้ิน 10,000 ลำ้นบำท โดยหุน้กูด้งักล่ำวจะเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนขนำดใหญ่  
 
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดมี้กำรออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำท เป็นจ ำนวนรวม
ทั้งส้ิน 12,000 ลำ้นบำท โดยหุ้นกู้ดังกล่ำวเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนขนำดใหญ่ กำรออกหุ้นกู้ดงักล่ำวมีเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัรำส่วนทำงกำรเงินบำงประกำรท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำม 
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22 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 
บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนั ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีผูแ้ทนถือหุน้กูแ้ละไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

     

งบกำรเงนิรวม 
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

หุ้นกู้ 
อตัรำดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) อำยุ ครบก ำหนด 

จ ำนวนหน่วย 
พนัหน่วย 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
ล้ำนบำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 
ล้ำนบำท 

       

คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 3 5.02 10 ปี 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 1,500 1,500 1,500 
คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 1 3.58 3 ปี 6 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 2,500 - 2,500 
คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 2 4.21 5 ปี 6 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 3,150 3,150 3,150 
คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 3 4.69 7 ปี 6 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 1,550 1,550 1,550 
คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 4 5.18 10 ปี 6 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2567 1,050 1,050 1,050 
คร้ังท่ี 2/2557 ชุดท่ี 1 4.21 7 ปี 9 ตุลำคม พ.ศ. 2564 1,000 1,000 1,000 
คร้ังท่ี 2/2557 ชุดท่ี 2 4.58 10 ปี 9 ตุลำคม พ.ศ. 2567 3,500 3,500 3,500 
คร้ังท่ี 1/2559  
   (เงินเหรียญสหรัฐฯ) 

 
3.66 

 
10 ปี 

 
11 เมษำยน พ.ศ. 2569 

 
75 2,464 2,700 

คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 1 2.03 3 ปี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 6,000 6,000 6,000 
คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 2 2.32 5 ปี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 2,000 2,000 2,000 
คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 3 2.79 7 ปี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2566 2,000 2,000 2,000 
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 2.49  3 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2563 3,500 3,500 - 
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 2.91 5 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2565 2,000 2,000 - 
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 3.58  7 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2567 2,500 2,500 - 
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 4 3.94 10 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2570 4,000 4,000 - 

รวมหุน้กู ้- รำคำตำมมูลค่ำ     36,214 26,950 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย    (45) (33) 

รวมหุน้กู ้- สุทธิ     36,169 26,917 
หกั  ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   - (2,500) 

หุน้กูร้ะยะยำว - สุทธิ     36,169 24,417 

 
หุ้นกูด้งักล่ำวขำ้งตน้ระบุให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ เช่น กำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
อตัรำส่วนของควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ียและเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดกำรออกหุน้กู ้เช่น ตอ้งไม่จ่ำยเงินปันผล
ในรูปของเงินสดในแต่ละปีบญัชีเป็นจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีในงบกำรเงินรวม เป็นตน้ 
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22 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูใ้นระหวำ่งปีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 

งบกำรเงนิรวม 
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 26,917,034 
ออกหุน้กู ้ 12,000,000 
จ่ำยช ำระคืน (2,500,000) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ (22,144) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (236,648) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย 10,638 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 36,168,880 

 
รำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำว มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หุน้กู ้- สุทธิ 36,168,880 26,917,034 37,443,940 27,346,473 
 
มูลค่ำยติุธรรมค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอตัรำร้อยละ 1.63 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.38  ต่อปี 
(พ.ศ. 2559: อตัรำร้อยละ 1.71 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.82 ต่อปี) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม (หมำยเหตุฯ ขอ้ 3.3) 
 

23 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึง 
   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สุทธิ         47,257 82,308 7,278 12,241 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนของหน้ีสิน 
   ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 154,785 208,439 12,802 20,080 

รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 202,042 290,747 20,080 32,321 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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23 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธิ (ต่อ) 
 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 54,196 90,485 7,970 13,310 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 132,119 169,378 13,384 21,353 

ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 35,417 57,108 - - 

 221,732 316,971 21,354 34,663 
หกั ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของ 
 สญัญำเช่ำกำรเงิน (19,690) (26,224) (1,274) (2,342) 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำม 
   สญัญำเช่ำกำรเงิน 202,042 290,747 20,080 32,321 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 47,257 82,308 7,278 12,241 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 120,394 153,902 12,802 20,080 

ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 34,391 54,537 - - 

 202,042 290,747 20,080 32,321 

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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24 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สิทธิท่ีจะซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
ในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ 2,024,879 1,907,890 - - 

ส่วนเกินจำกสญัญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 
รอตดัจ ำหน่ำย 615,340 434,437 615,340 434,437 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 440,583 302,347 44,989 18,779 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,080,802 2,644,674 660,329 453,216 

 
ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั Rugen Fisch AG ร้อยละ 51 และกลุ่มบริษทัยงัมีสิทธิท่ีจะซ้ือและผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 
ท่ีถือส่วนท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมมีสิทธิท่ีจะขำยส ำหรับส่วนไดเ้สียคงเหลือจ ำนวนร้อยละ 49 ซ่ึงสำมำรถใช้สิทธิไดต้ั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง  
พ.ศ. 2564 ซ่ึงท ำใหก้ลุ่มบริษทัมีภำระท่ีจะตอ้งรับซ้ือส่วนไดเ้สียในส่วนท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวนร้อยละ 49 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึก
หน้ีสินดงักล่ำวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน คู่กบัส่วนของผูถื้อหุ้นภำยใตร้ำยกำรสิทธิในกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมซ่ึงแสดงอยูใ่นส ำรองอ่ืนในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ 

 
25 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 2,356,189 1,916,304 707,644 455,667 

     
ก ำไรหรือขำดทุนท่ีรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 180,459 246,417 74,474 66,270 

     
กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับ     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 326,097 (24,436) 163,796 - 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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25 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 

โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ เป็นโครงกำรจ่ำยผลตอบแทนงวดสุดท้ำยให้แก่พนักงำน โดยผลประโยชน์ท่ีพนักงำน 
จะไดรั้บข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงินเดือนในปีสุดทำ้ยก่อนท่ีจะเกษียณอำย ุ
 

กำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

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

   ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 200,137 167,895 60,676 54,720 
   ตน้ทุนบริกำรในอดีต (94,687) - - - 
   ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 75,009 78,522 13,798 11,550 

 180,459 246,417 74,474 66,270 
     

กำรวดัมูลค่ำใหม่     
   (ก ำไร) ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง 
      ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (28,683) (11,289) (73,207) - 
   (ก ำไร) ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง 
      ขอ้สมมติทำงกำรเงิน 59,170 (4,783) 72,025 - 
   (ก ำไร) ขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ 295,610 (8,364) 164,978 - 

 326,097 (24,436) 163,796 - 
     

กำรช ำระเงินจำกโครงกำร (58,237) (90,938) (8,147) (7,644) 
จดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขำย - (14,745) - - 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ - 9,204 21,854 - 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (8,434) (10,397) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,356,189 1,916,304 707,644 455,667 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยขุองพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้เป็นจ ำนวนประมำณ 226 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 117 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2559: จ ำนวน 46.08 ลำ้นบำท และจ ำนวน 4.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยขุองพนกังำนของกลุ่มบริษทั
และบริษทัประมำณ 13 ปี และ 13 ปี ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2559: 16 ปี และ 16 ปี ตำมล ำดบั) 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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25 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

     

อตัรำคิดลด (ร้อยละ) 1.0 - 15.0 1.0 - 24.0 1.4 - 3.9 3.1 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน (ร้อยละ) 1.5 - 15.0 1.5 - 15.0 3.5 - 7.0 3.5 - 7.0 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 

 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1   
 พ.ศ. 2560 

พนับำท 

พ.ศ. 2559 

พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

     

อตัรำคิดลด (215,068) (162,948) 251,365 192,012 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 213,209 185,946 (212,051) (161,443) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 

 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

 พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 

พนับำท 

     

อตัรำคิดลด (58,321) (46,659) 67,458 55,230 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 64,125 53,216 (56,771) (46,011) 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำง
ปฏิบติัสถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติบำงเร่ืองอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำร
วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกั ณ วนัส้ินปี ไดใ้ช้วิธี
เดียวกนักบักำรค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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26 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
 

 จ ำนวนหุ้น    
 ที่ออกและเรียกช ำระ หุ้นสำมัญ ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น รวม 
 หุ้น พนับำท พนับำท พนับำท 
     

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

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 

 
หุน้สำมญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ ำนวน 5,971,815,496 หุน้ (พ.ศ. 2559: จ  ำนวน 5,971,815,496 หุ้น) รำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท 
(พ.ศ. 2559: จ ำนวน 0.25 บำท) มีหุ้นจ ำนวน 4,771,815,496 หุ้น (พ.ศ. 2559: จ ำนวน 4,771,815,496 หุ้น) ท่ีไดอ้อกและช ำระเต็ม
มูลค่ำแลว้ 
 
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) และส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผล
ไม่ได ้

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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27 เงนิปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงินจ ำนวน 3,006 ลำ้นบำท แต่เน่ืองจำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ในอตัรำหุน้ละ 0.32 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,527 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน พ.ศ. 2559 
จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 0.31 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,479 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยในวนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2560 
 
ในวนัท่ี 7 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำหุน้ละ 0.32 บำท 
รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,527 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 4 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงินจ ำนวน 3,006 ลำ้นบำท แต่เน่ืองจำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ในอตัรำหุน้ละ 0.32 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,527 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยำยน พ.ศ. 2558 
จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 0.31 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,479 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยในวนัท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2559 
 

28 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 149,295 149,295 149,295 149,295 
จดัสรรระหวำ่งปี - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 149,295 149,295 149,295 149,295 

 
ตำมพระรำชบัญญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัจำก 
หักส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ีไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้
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29 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 136,535,157 134,375,112 22,185,198 20,520,535 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร - - 226,411 216,888 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 136,535,157 134,375,112 22,411,609 20,737,423 
 

30 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินชดเชยค่ำสินคำ้ 50,060 44,067 9,185 12,749 
บตัรภำษีรับ 167,959 138,359 18,163 13,485 
รำยไดค่้ำบริหำร 82,279 23,292 14,111 3,000 
ตดัจ ำหน่ำยส่วนเกิน/ส่วนลดมูลค่ำจำก 
   สัญญำอนุพนัธท์ำงกำรเงิน 95,163 225,152 69,494 256,275 
รำยไดอ่ื้น  ๆ  701,643 456,607 301,384 112,703 

รวมรำยไดอ่ื้น 1,097,104 887,477 412,337 398,212 

 
31 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนในกำรจดัหำเงิน 26,172 11,354 26,172 11,354 
ดอกเบ้ียจ่ำย 1,843,128 1,304,684 1,675,876 1,104,507 
ตน้ทุนทำงกำรเงินอ่ืน 271,493 255,630 24,897 11,456 

รวมตน้ทุนทำงกำรเงิน 2,140,793 1,571,668 1,726,945 1,127,317 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและ 
   งำนระหวำ่งท ำ (115,559) (4,650,113) (422,151) (520,095) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป และซ้ือ 
   สินคำ้ส ำเร็จรูป 102,326,599 102,326,599 16,539,195 13,925,500 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 13,944,424 12,664,722 2,859,102 2,796,262 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 13) 2,527,849 2,731,475 371,850 386,639 
(กลบัรำยกำร)ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
   ของสินทรัพย ์ 12,576 (134,822) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) 232,965 251,516 31,876 12,875 
ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 694,098 723,630 210,907 141,187 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรวจิยัและพฒันำ 93,956 83,089 10,627 32,796 

 
 
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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33 ภำษีเงนิได้ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีเงนิได้ปีปัจจุบัน     
ภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษี 
   ส ำหรับปี 381,661 1,554,028 1,833 527 
กำรปรับปรุงจำกปีก่อน (79,542) (92,967) 5,753 (12,275) 

รวมภำษีเงนิได้ปีปัจจุบัน 302,119 1,461,061 7,586 (11,748) 

     
ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีลดลง 
   (เพิ่มข้ึน) (หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) (123,946) (514,535) 1,064 2,990 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพิม่ข้ึน 
   (ลดลง) (หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) (277,109) (363,987) 437 57 

รวมภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี (401,055) (878,522) 1,501 3,047 
     
รวมค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงนิได้ (98,936) 582,539 9,087 (8,701) 

     
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงนิได้     
   - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (98,934) 582,529 9,087 (8,701) 
   - จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก        
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11.5) (2) 10 - - 

รวมค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงนิได้ (98,936) 582,539 9,087 (8,701) 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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33 ภำษีเงนิได้ (ต่อ) 
 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบั
อตัรำภำษีของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 
   ต่อเน่ือง 

 
6,464,703 

 
6,714,632 

 
3,139,534 

 
3,355,295 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 
   ท่ียกเลิก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11.5) (71,411) (271,943) - - 

รวมก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 6,393,292 6,442,689 3,139,534 3,355,295 
     

ภำษีค  ำนวณจำกอตัรำภำษี ร้อยละ 10 ถึง 
   ร้อยละ 38 (พ.ศ. 2559: ร้อยละ 10 ถึง 
   ร้อยละ 38) 1,220,332 1,279,319 627,907 671,059 
ผลกระทบ:     
   รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (984,846) (767,111) (769,894) (801,411) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถหกัภำษีเพิ่มเติม (577,639) (130,611) - (555) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 191,641 478,555 24,910 456 
   กำรใชข้ำดทุนทำงภำษีท่ีผำ่นมำ     
      ซ่ึงยงัไม่เคยมีกำรรับรู้ (20,555) (44,514) - - 
   กำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
      จำกขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่เคยมีกำรรับรู้ (33,004) (2,080) - - 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจำกกำรกลบัรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ครำว 34,293 - - - 

   ขำดทุนทำงภำษีและผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
      ท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์
      ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 323,780 304,381 119,692 135,002 
   กำรปรับปรุงจำกปีก่อน (79,542) (92,967) 5,753 (12,275) 
   ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษี (152,764) (466,512) - - 
   อ่ืน ๆ (20,632) 24,079 719 (977) 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได ้ (98,936) 582,539 9,087 (8,701) 
 

อตัรำภำษีเงินได้ถวัเฉล่ียของกลุ่มบริษทัเท่ำกบัร้อยละ -1.55 (พ.ศ. 2559: ร้อยละ 9.04) กำรลดลงของอตัรำภำษีเงินได้ถวัเฉล่ีย 
เกิดจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บผลประโยชน์ทำงภำษีเพิ่มเติมจำกกำรลงทุนในธุรกิจของบริษทัร่วม และกำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัในต่ำงประเทศ  
 

อตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียของบริษทัเท่ำกบัร้อยละ 0.29 (พ.ศ. 2559: ร้อยละ -0.26) 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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33 ภำษีเงนิได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 

ส ำหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ก่อนภำษ ี ภำษเีพิม่/(ลด) หลงัภำษ ี ก่อนภำษ ี ภำษเีพิม่/(ลด) หลงัภำษ ี
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณ       
   กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์       
   ประกนัภยั (326,097) (3,987) (330,084) 25,171 (5,146) 20,025 
ส ำรองอ่ืน (270,172) - (270,172) 56,443 - 56,443 
ก ำไรจำกมูลค่ำยติุธรรมของ       
   เงินลงทุนเผือ่ขำย 12,732 - 12,732 (46,716) (54) (46,770) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (786,274) 6,782 (779,492) (922,381) (1,328) (923,709) 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (1,369,811) 2,795 (1,367,016) (887,483) (6,528) (894,011) 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ก่อนภำษ ี ภำษเีพิม่/(ลด) หลงัภำษ ี ก่อนภำษ ี ภำษเีพิม่/(ลด) หลงัภำษ ี
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณ       
   กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์       
   ประกนัภยั (163,796) 3,601 (160,195) - - - 
ก ำไรจำกมูลค่ำยติุธรรมของ       
   เงินลงทุนเผือ่ขำย 12,720 - 12,720 (46,389) - (46,389) 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (151,076) 3,601 (147,475) (46,389) - (46,389) 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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34 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน)  
ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ก ำไรสุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นของ 
   ผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (พนับำท) 

    

     - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 6,092,146 5,526,385 3,130,447 3,363,996 
     - จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (71,409) (271,953) - - 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นของ 
   ผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (พนับำท) 6,020,737 5,254,432 3,130,447 3,363,996 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือ 
   โดยผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (พนัหุน้) 4,771,815 4,771,815 4,771,815 4,771,815 
     

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 1.26 1.10 0.66 0.70 
 
บริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปีท่ีน ำเสนอรำยงำน ดงันั้น จึงไม่มีกำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรับลด 
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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35 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มของครอบครัวจนัศิริ โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 20.95 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทั จ ำนวนหุน้ท่ีเหลือถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญัไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 12 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำย 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บริษทัยอ่ย - - 9,370,739 8,313,430 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 3,304,058 1,049,652 18,805 8,611 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 960,740 888,784 504,933 503,302 

 4,264,798 1,938,436 9,894,477 8,825,343 

     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บริษทัยอ่ย - - 1,611,747 1,109,786 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 937,683 221,893 - - 

 937,683 221,893 1,611,747 1,109,786 

        
รำยได้เงนิปันผล     
   บริษทัยอ่ย - - 2,079,215 3,035,005 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ - - 87,483 72,694 

 - - 2,166,698 3,107,699 

        
รำยได้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 222,390 111,265 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 179,769 48,306 6,449 399 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 390 502 256 502 

 180,159 48,808 229,095 112,166 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 

119 

35 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บริษทัยอ่ย - - 2,182,126 2,110,486 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 801,320 1,033,886 333,925 214,125 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,645,895 1,322,675 100,351 103,594 

 2,447,215 2,356,561 2,616,402 2,428,205 

     
ซ้ือสินทรัพย์ถำวร     
   บริษทัยอ่ย - - 4,207 1,975 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ - 26 - 26 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 161,334 96,660 18,899 17,874 

 161,334 96,686 23,106 19,875 

        



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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35 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำ ซ้ือสินทรัพย์ถำวร และซ้ือบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน      
   บริษทัยอ่ย - - 1,933,552 1,912,119 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 139,793 174,279 3,355 1,279 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 64,934 44,094 38,259 41,139 

 204,727 218,373 1,975,166 1,954,537 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 466,796 233,514 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 656,590 225,256 - - 

 656,590 225,256 466,796 233,514 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน      
   บริษทัยอ่ย - - 495,736 561,951 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 227,433 26,713 31,910 5,900 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 56,852 46,788 - 1,331 

 284,285 73,501 527,646 569,182 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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35 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

    

   บริษทัยอ่ย - - 7,452,933 7,331,581 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 69,870 - - - 

 69,870 - 7,452,933 7,331,581 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

    

เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนด     
   ช ำระภำยในหน่ึงปี     
    บริษทัยอ่ย - - - - 
เงินกูย้มืระยะยำว     
   บริษทัยอ่ย - - 37,872,816 40,263,658 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 11,274,911 12,361,592 - - 

 11,274,911 12,361,592 37,872,816 40,263,658 

 
กำรเปล่ียนแปลงในเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวำ่งปี สำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 12,361,592 - 40,263,658 20,996,673 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มข้ึน - 12,174,947 109,710 34,043,181 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - (1,649,270) (14,230,572) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำ 
   แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 186,645 (851,282) (545,624) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,068,681) - - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 11,274,911 12,361,592 37,872,816 40,263,658 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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35 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำก 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

    

   บริษทัยอ่ย - - 693,499 923,957 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 119,300 77,000 - - 

 119,300 77,000 693,499 923,957 

 
จ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญัของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

 
ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 884,734 864,020 140,989 109,359 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 28,056 22,270 9,959 9,396 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 31,342 16,553 14,344 5,610 

 944,132 902,843 165,292 124,365 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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36 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
 

กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้      
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  6,464,703 6,714,632 3,139,534 3,355,295 
   จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 11.5 (71,411) (271,943) - - 

   รวม  6,393,292 6,442,689 3,139,534 3,355,295 
      

รำยกำรปรับปรุง      
   ค่ำเส่ือมรำคำ 13 2,527,849 2,731,475 371,850 386,639 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำย 14 232,965 251,516 31,876 12,875 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนลด/ส่วนเกิน 
      จำกสญัญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน  (95,172) (225,152) (69,494) (256,275) 
   (กลบัรำยกำร) ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (69,150) (11,749) 76,504 1,291 
   (กลบัรำยกำร) ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำ 
      ของสินคำ้คงเหลือ  174,788 (257,872) (6,584) (64,190) 
   (กลบัรำยกำร) ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
      ของสินทรัพย ์ 13, 14 12,576 (134,882) - - 
   ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
      ในบริษทัยอ่ย 12 - - 20,700 - 
   ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
      ของกลุ่มท่ีจ  ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไว ้
      เพื่อขำย  15,581 52,935 - - 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 25 180,459 246,417 74,474 66,270 
   ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยข์อง 
      กลุ่มท่ีจ  ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พื่อขำย  185,871 - - - 
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย 
      เงินลงทุน  (165,934) 48,649 (165,973) 49,244 
   ขำดทุนจำกกำรลดทุนในบริษทัยอ่ย  - - - 676,105 
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย 
      และตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร 
      และอุปกรณ์ และสินทรัพย ์
      ไม่มีตวัตน - สุทธิ  17,541 17,237 4,149 (9,781) 
   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน 
      บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 12 (456,329) (194,305) - - 
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน  526,660 916,445 531,879 275,362 
   รำยไดเ้งินปันผล  (31,408) (10,327) (2,198,089) (3,117,994) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงิน  2,140,793 1,571,668 1,726,945 1,127,317 
   ดอกเบ้ียรับ  (1,053,045) (359,543) (1,722,555) (1,246,735) 

   รวม  4,144,045 4,642,512 (1,324,318) (2,099,872) 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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36 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (ต่อ) 
 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

กำรเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ     
   หนีสิ้นด ำเนินงำน     
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 150,999 195,235 (10,936) (228,226) 
   สินคำ้คงเหลือเพิ่มข้ึน (4,823,684) (4,159,662) (614,391) (1,259,204) 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 180,094 (108,827) 39,577 (17,390) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (264,197) (202,121) 15,987 (38,754) 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 2,201,694 2,938,483 722,017 977,625 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (282,610) (287,172) (4,905) (34,533) 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 47,360 106,282 26,209 (6,138) 

   จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (71,680) (90,938) (8,147) (7,643) 

   รวม (2,862,024) (1,608,720) 165,411 (614,263) 

     
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 6,393,292 6,442,689 3,139,534 3,355,295 
รำยกำรปรับปรุง 4,144,045 4,642,512 (1,324,318) (2,099,872) 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน (2,862,024) (1,608,720) 165,411 (614,263) 

เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 7,675,313 9,476,481 1,980,627 641,160 

   - จ่ำยภำษีเงินได ้ (857,544) (1,706,592) (12,221) 39,624 

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 6,817,769 7,769,889 1,968,406 680,784 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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37 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ 
 
37.1 ภำระผูกพนัที่เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

สัญญำสร้ำงอำคำรโรงงำน 
   และคลงัสินคำ้ 

167 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

517 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

- 
- 

- 
- 

 3 ลำ้นยโูร 4 ลำ้นยโูร - - 
     

สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 168 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

3 ลำ้นยโูร  
- 

77 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

3 ลำ้นยโูร  
7 ลำ้นเยน 

2 ลำ้นบำท 
- 
- 
- 

16 ลำ้นบำท 
- 
- 
- 

 
37.2 กำรค ำ้ประกนั 

 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัจ ำนวน 31 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559 : 

จ ำนวน 41 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษทั 
ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 91 ลำ้นบำท  

2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 3 ล้ำนยูโร 6 ล้ำนโครนนอร์เวย์ และ 1 ล้ำนสล็อตติโปแลนด์ (พ.ศ. 2559: จ ำนวน 95 ล้ำนบำท  
5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 2 ลำ้นยโูร 10 ลำ้นโครนนอร์เวย ์และ 1 ลำ้นสล็อตติโปแลนด์) ซ่ึงเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติของ
บริษทัยอ่ย 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหนังสือค ้ำประกนัจ ำนวน 13 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2559: จ ำนวน  
13 ลำ้นเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงออกให้แก่สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้ของ
กลุ่มบริษทั 

ง) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทจ ำนวน 22 ล้ำนยูโร  
8 ลำ้นเหรียญแคนำดำและ 6 ลำ้นหยวน (พ.ศ. 2559: จ ำนวน 12 ลำ้นยูโรและ 6 ลำ้นเหรียญแคนำดำ) เพื่อค ้ ำประกนัวงเงิน
สินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทั 

จ) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือค ้ ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัย่อยจ ำนวน  
61 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2559: จ ำนวน 61 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่กำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทั 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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37 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
37.3 ภำระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมัดตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับท่ีดิน เคร่ืองจกัร ยำนพำหนะ คอมพิวเตอร์ พื้นท่ีและอุปกรณ์ส ำนักงำน ยอดรวมของ
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.  2560 
พนับำท 

พ.ศ.  2559 
พนับำท 

พ.ศ.  2560 
พนับำท 

พ.ศ.  2559 
พนับำท 

     

ภำยใน 1 ปี     
   บำท 168,770 204,225 107,967 93,850 
   เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2,554 2,573 173 130 
   ยโูร 3,443 4,131 - - 
   โครนนอร์เวย ์ 750 - - - 
   เหรียญแคนนำดำ 4 - - - 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี     
   บำท 367,998 363,531 289,623 292,285 
   เหรียญสหรัฐอเมริกำ 7,761 3,854 326 - 
   ยโูร 5,216 7,597 - - 
   เหรียญแคนนำดำ 13 - - - 
เกนิกว่ำ 5 ปี     
   บำท 68,683 130,923 64,921 123,666 
   เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3,364 275 - - 
   ยโูร 62 87 - - 

 628,618 717,196 463,010 509,931 

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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37 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
37.4 คดฟ้ีองร้อง 
 

Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) 
 
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 Tri-U ไดรั้บหมำยเรียกจำกหน่วยงำนป้องกนักำรผูกขำดทำงกำรคำ้ กระทรวงยติุธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (Antitrust Division of the United States Department of Justice) (the “DOJ”) โดยเป็นส่วนหน่ึงของกำรสอบสวน 
ในควำมเป็นไปไดเ้ก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ โดย Tri-U มีเจตนำท่ีมุ่งมัน่ในกำร 
ใหค้วำมร่วมมืออยำ่งเตม็ท่ีส ำหรับกำรสอบสวนในคร้ังน้ี  
 
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม พ.ศ. 2558 Tri-U  ไดถู้กฟ้องเป็นจ ำเลยร่วมกบัผูผ้ลิตอำหำรทะเลบรรจุภำชนะผนึกอ่ืนอีกสองรำยท่ีศำลชั้นตน้
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และต่อมำมีโจทกร์ำยอ่ืนไดย้ืน่ฟ้อง Tri-U  และจ ำเลยร่วมในคดีคลำ้ยคลึงกนั ศำลจึงไดมี้กำรรวมคดีฟ้องร้องเดิม
กบัค ำฟ้องท่ียื่นเขำ้มำเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องหมู่ในชั้นเดียว โดยโจทก์ได้กล่ำวหำว่ำ Tri-U ฝ่ำฝืนกฎหมำย 
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ Sections 1 และ 3 ภำยใต้กฎหมำยป้องกันกำรผูกขำด (Sherman Antitrust Act) ซ่ึง Tri-U ยงัไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ควำมเป็นไปไดใ้นผลของคดีดงักล่ำว อยำ่งไรก็ดี บริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำกบัลูกคำ้รำยใหญ่บำงรำยเพื่อหำขอ้สรุป
เก่ียวกบัค ำฟ้องของลูกคำ้ดงักล่ำว 
 
John West Foods Limited (JWF) 
 
เม่ือวนัท่ี 2 มกรำคม พ.ศ. 2561 JWF ไดรั้บแจง้เก่ียวกบัแผนเพื่อกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอยักำรแห่งสหรำชอำณำจกัร (UK 
Crown Prosecution Service) ในกำรด ำเนินคดีต่อ JWF บนข้อกล่ำวอ้ำงว่ำกระท ำควำมผิดเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกับกำรท ำประมงท่ีผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU fishing)  อนัเน่ืองมำจำกกำรน ำเขำ้ปลำจำก
ประเทศกำนำในช่วงระยะเวลำระหวำ่งปี พ.ศ. 2555 ถึง ปีพ.ศ. 2557 โดยกำรพิจำรณำคดีนดัแรกมีข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 2561 
ณ ศำลมำจีสเตรท (Magistrate court) ไทน์แอนด์แวร์ (Tyne & Wear) ขณะน้ี JWF อยู่ในระหว่ำงกำรต่อสู้คดี และยงัไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ควำมเป็นไปไดใ้นผลของคดีดงักล่ำว 
 
นอกจำกน้ี บริษทัยอ่ยบำงแห่งในกลุ่มบริษทั Thai Union Europe อยูร่ะหวำ่งกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี โดยบริษทัยอ่ย
ไดใ้ห้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ซ่ึงผลจำกกำรตรวจสอบยงัไม่เป็นท่ีสรุป อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรคำดว่ำจะไม่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มบริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
 
 
 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

มูลค่ำยติุธรรมของอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพย ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 854,011 1,056,699 563,955 807,526 
สัญญำสิทธิ - 2,280 - 1,155 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 20,615 - - - 
สัญญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย 1,888,653 1,011,668 1,888,653 1,011,668 

 2,763,279 2,070,647 2,452,608 1,820,349 

     
หน้ีสิน     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 236,576 441,925 63,112 132,285 
สัญญำสิทธิ 19,325 3 306 3 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 9,943 180,992 - - 
สัญญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย 530,698 684,065 530,698 684,065 

 796,542 1,306,985 594,116 816,353 

สินทรัพย(์หน้ีสิน) - สุทธิ 1,966,737 763,662 1,858,492 1,003,996 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

38.1 สัญญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำสิทธิ  
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้ และกำรกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงิน
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้กลงท ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำสิทธิ เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ดงัน้ี 
 
สกลุเงนิ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

อตัรำแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

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

ยโูร 499,976 572,277 144,271 92,514 39.03 37.76 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1,136,368 998,354 528,251 306,612 32.68 35.83 
เยน 109,278 23,615 398,670 64,084 0.29 0.31 
โครนนอร์เวย ์ 6,038 38,595 33,900 84,928 3.96 4.16 
ปอนดอ์งักฤษ 69,384 10,571 48,332 3,568 43.99 44.04 
โครนสวเีดน 2,214 2,032 4,526 3,161 3.96 3.94 
ปอนดโ์ปแลนด ์ 249,457 268,552 129,569 134,087 9.34 8.53 
โคลูนำเช็ก 6,235 2,218 2,272 2,365 1.53 1.39 
เซดีกำนำ 3,820 13,853 2,363 - 5.44 4.53 
หยวน 17,918 2,560 9,051 2,831 5.01 5.15 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
38.1 สัญญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำสิทธิ (ต่อ) 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 จ ำนวน จ ำนวน อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำของ  

สกลุเงนิ 
ที่ซ้ือ 
(ล้ำน) 

ที่ขำย 
(ล้ำน) จ ำนวนที่ซ้ือ จ ำนวนที่ขำย 

 
วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

     

บริษทั      
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 27 321 32.58 - 33.29 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
32.38 - 34.10 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
มกรำคม พ.ศ. 2561 - เมษำยน พ.ศ. 2562 

เยน - 370 - 0.31 บำทต่อเยน กนัยำยน พ.ศ. 2561 
ยโูร - 271 - 38.96 - 48.45บำทต่อยโูร มีนำคม พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
ปอนดอ์งักฤษ - 20  43.73 - 44.24 บำทต่อปอนดอ์งักฤษ มิถุนำยน พ.ศ. 2561  - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
      

บริษทัย่อย      
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 28 326 32.42 -33.17 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
32.28 - 34.96 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
มกรำคม พ.ศ. 2561 - กนัยำยน พ.ศ. 2561 

เยน - 12 - 0.29 บำทต่อเยน ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ยโูร - 1  38.29 - 39.13 บำทต่อยโูร มีนำคม พ.ศ. 2561 - กรกฏำคม พ.ศ. 2561 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย - 17 - 24.49 - 26.15 บำท 

ต่อดอลลำร์ออสเตรเลีย 
มิถุนำยน พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 40 - 0.82 - 0.84 ยโูร 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

- มกรำคม พ.ศ. 2561 - มกรำคม พ.ศ. 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 39 - 0.74 - 0.76 ปอนดอ์งักฤษ 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

- มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 22 - 3.58 - 3.65 ปอนดโ์ปแลนด ์
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

ยโูร 56 - 0.73 - 0.92 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร - มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ยโูร - 1 - 9.46 - 9.57 โครนนอร์เวยต่์อยโูร มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
โครนนอร์เวย ์ 477 - 0.10 - 0.11 ยโูรต่อโครนนอร์เวย ์ - มกรำคม พ.ศ. 2561 - มกรำคม พ.ศ. 2562 
โครนนอร์เวย ์ 1 - 0.09 ปอนดอ์งักฤษต่อโครนนอร์เวย ์ - มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ปอนดโ์ปแลนด ์ 2 - 0.24 ยโูรต่อปอนดโ์ปแลนด ์ - มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ปอนดโ์ปแลนด ์ 9 - 0.28 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อปอนด์

โปแลนด ์
- พฤษภำคม พ.ศ. 2561 - สิงหำคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
38.1 สัญญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำสิทธิ (ต่อ) 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 จ ำนวน จ ำนวน อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำของ  

สกลุเงนิ 
ที่ซ้ือ 
(ล้ำน) 

ที่ขำย 
(ล้ำน) จ ำนวนที่ซ้ือ จ ำนวนที่ขำย 

 
วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

     

บริษทั      
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 9 358 35.80 - 36.49 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
33.58 - 36.05 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
มกรำคม พ.ศ. 2560 - ตุลำคม พ.ศ. 2563 

เยน - 176 - 0.32 - 0.35 บำทต่อเยน มิถุนำยน พ.ศ. 2560 - พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 
ยโูร - 224 - 37.82 - 48.45 บำทต่อยโูร มีนำคม พ.ศ. 2560 - มกรำคม พ.ศ. 2564 
      

บริษทัย่อย      
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 14 239 35.12 - 35.99 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
34.64 - 36.22 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
มกรำคม พ.ศ. 2560 - กรกฎำคม พ.ศ. 2560 

เยน - 315 - 0.31 - 0.35 บำทต่อเยน มิถุนำยน พ.ศ. 2560  - ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย - 3 - 26.32 - 26.59 บำท 

ต่อดอลลำร์ออสเตรเลีย 
มกรำคม พ.ศ. 2560 - สิงหำคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 38 50 0.87 - 0.90 ยโูร 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

0.88 ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 61 - 0.75 - 0.81 ปอนดอ์งักฤษ 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

- มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 21 - 3.56 - 4.14 ปอนดโ์ปแลนด ์
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1 2 1.31 ดอลลำร์แคนำดำ 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

1.33 - 1.35 ดอลลำร์แคนำดำ 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

มกรำคม พ.ศ. 2560 - พฤษภำคม พ.ศ. 2560 

ยโูร 74 - 0.73 - 0.91 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร - มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
ยโูร - 1 - 8.72 - 9.83 โครนนอร์เวยต่์อยโูร มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
โครนนอร์เวย ์ 347 - 0.11 ยโูรต่อโครนนอร์เวย ์ - มกรำคม พ.ศ. 2560 - มกรำคม พ.ศ. 2561 
โครนนอร์เวย ์ 12 - 0.09 ปอนดอ์งักฤษต่อโครนนอร์เวย ์ - มกรำคม พ.ศ. 2560 - มกรำคม พ.ศ. 2561 
ปอนดอ์งักฤษ 2 - 1.30 ยโูรต่อปอนดอ์งักฤษ - มกรำคม พ.ศ. 2560 - มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
ปอนดโ์ปแลนด ์ 2 - 0.23 ยโูรต่อปอนดโ์ปแลนด ์ - มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
เยน - 120 - 3.82 - 3.89 ปอนดโ์ปแลนดต่์อ 100 เยน มกรำคม พ.ศ. 2560 - ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญำสิทธิท่ีในอนำคตท่ีมีเง่ือนไขพิเศษกบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง 
โดยสถำบนักำรเงินดงักล่ำวมีภำระกำรขำยเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 17 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอตัรำแลกเปล่ียนท่ี 33.23 ถึง 
33.92 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 : จ  ำนวน 12 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอตัรำแลกเปล่ียนระหว่ำง 
35.04 บำทถึง 35.72 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) และกำรซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 54 ลำ้นโครนนอร์เวย ์โดยมีอตัรำแลกเปล่ียนท่ี 
0.11 ยโูรต่อ 1 โครนนอร์เวย ์ตำมล ำดบั สญัญำดงักล่ำวจะครบก ำหนดภำยในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
38.2 สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยละเอียดของสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 
บริษทั 
 
บริษทัไม่มีสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 

 
บริษทัยอ่ย 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้รับตำม 
สัญญำแลกเปลี่ยน 

อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำม 
สัญญำแลกเปลี่ยน 

วนัส้ินสุดสัญญำ 

1 22 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน             อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.37 ตุลำคม พ.ศ. 2564 
2 50 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน             อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.18 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
3 100 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน             อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.18 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
4 22 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน             อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.10 ธนัวำคม พ.ศ. 2565 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้รับตำม 
สัญญำแลกเปลี่ยน 

อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำม 
สัญญำแลกเปลี่ยน 

วนัส้ินสุดสัญญำ 

1 68 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.70 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
2 100 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.73 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
3 22 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน             อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.37 ตุลำคม พ.ศ. 2564 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 

133 

38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
38.3 สัญญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยละเอียดของสัญญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 
บริษทั 
 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้รับตำมสัญญำ สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้จ่ำยตำมสัญญำ วนัส้ินสุดสัญญำ 

จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ 

1 614 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนลบร้อยละ 0.06 

20 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.54 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

2 14 ลำ้นเหรียญ  
   สหรัฐฯ 

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92 

442 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

3 4,106 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.32 97 ลำ้นยโูร - ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

4 2,428 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.56 

70 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

5 2,433 ลำ้นบำท 
  

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

70 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

6 2,780 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

80 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

7 3,475 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

100 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

8 1,911 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 3.49 

55 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

9 50 ลำ้นเหรียญ 
   สหรัฐฯ 

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั USDLIBOR 
3 เดือน บวกร้อยละ 1.00 

1,769 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 0.80 

กนัยำยน พ.ศ. 2564 

10 2,050 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

50 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลำคม พ.ศ. 2564 

11 1,647 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

40 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลำคม พ.ศ. 2564 

12 80 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33 

2 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลำคม พ.ศ. 2564 

13 29 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 2.10 

125 ลำ้นสลอ็ตติ
โปแลนด ์

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั WIBOR  
3 เดือนบวกร้อยละ 3.38 

ตุลำคม พ.ศ. 2564 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

38.3 สัญญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

รำยละเอียดของสญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

บริษทั (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้รับตำมสัญญำ สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้จ่ำยตำมสัญญำ วนัส้ินสุดสัญญำ 

จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ 

14 1,134 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.70 29 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.73 ตุลำคม พ.ศ. 2564 

15 976 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.80 

30 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.70 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

16 737 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 23 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

17 573 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 18 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

18 1,089 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 2.15 

27 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกรำคม พ.ศ. 2566 

19 656 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.53 17 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกรำคม พ.ศ. 2566 

20 233 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.69 6 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกรำคม พ.ศ. 2566 

21 505 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 14 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มิถุนำยน พ.ศ. 2568 

22 1,452 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.05 40 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.98 มิถุนำยน พ.ศ. 2568 

23 426 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.68 13 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มิถุนำยน พ.ศ. 2568 

24 488 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 15 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มกรำคม พ.ศ. 2569 

25 75 ลำ้นเหรียญ 
   สหรัฐฯ 

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 2,529 ลำ้นบำท - เมษำยน พ.ศ. 2569 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
38.3 สัญญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
รำยละเอียดของสญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
บริษทั (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้รับตำมสัญญำ สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้จ่ำยตำมสัญญำ วนัส้ินสุดสัญญำ 

จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ 

1 1,145 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนบวกร้อยละ 4.75 

32 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.65 มีนำคม พ.ศ. 2560 

2 1,997 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนลบร้อยละ 1.75 

50 ลำ้นยโูร - มิถุนำยน พ.ศ. 2560 

3 7 ลำ้นเหรียญ 
     สหรัฐฯ 

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 
บวกร้อยละ 0.92 

221 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.62 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 

4 326 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนบวกร้อยละ 0.70 

10 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.92 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

5 1,899 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.65 50 ลำ้นยโูร - ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

6 614 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนลบร้อยละ 0.06 

20 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.54 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

7 14 ลำ้นเหรียญ  
     สหรัฐฯ 

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR 
บวกร้อยละ 0.92 

442 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

8 4,106 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.32 97 ลำ้นยโูร - ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

9 3,475 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

100 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

10 1,911 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 3.49 

55 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

11 2,428 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.56 

70 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

12 2,433 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือน 

70 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

13 2,780 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

80 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

14 2,050 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

50 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 
1.38 

ตุลำคม พ.ศ. 2564 

15 1,647 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

40 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 
1.38 

ตุลำคม พ.ศ. 2564 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
38.3 สัญญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
รำยละเอียดของสญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
บริษทั (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้รับตำมสัญญำ สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้จ่ำยตำมสัญญำ วนัส้ินสุดสัญญำ 

จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ 

16 80 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33 

2 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 
1.38 

ตุลำคม พ.ศ. 2564 

17 30  ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 
2.10 

130 ลำ้นสลอ็ตติ
โปแลนด ์

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั WIBOR 3 
เดือนบวกร้อยละ 3.38 

ตุลำคม พ.ศ. 2564 

18 1,179 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.70 30 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.73 ตุลำคม พ.ศ. 2564 

19 976 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.80 

30 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.70 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

20 737  ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 23 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

21 573  ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 18 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

22 1,089 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 2.15 

27 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 
3.15 

มกรำคม พ.ศ. 2566 

23 656 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.53 17 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 
3.15 

มกรำคม พ.ศ. 2566 

24 233 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.69 6 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 
3.15 

มกรำคม พ.ศ. 2566 

25 426 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.68 13 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มิถุนำยน พ.ศ. 2568 

26 505  ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 14 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มิถุนำยน พ.ศ. 2568 

27 1,452  ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.05 40 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.98 มิถุนำยน พ.ศ. 2568 

28 550 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.73 17 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มกรำคม พ.ศ. 2569 

29 75 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 2,529 ลำ้นบำท - เมษำยน พ.ศ. 2569 
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39 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
บริษทัได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูปหรือ 
ก่ึงส ำเร็จรูปบรรจุภำชนะผนึก อำหำรพร้อมรับประทำนแช่แขง็ สัตวน์ ้ ำแช่แขง็ อำหำรสัตวบ์รรจุภำชนะผนึก ภำยใตสิ้ทธิประโยชน์น้ี 
บริษทัไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีและอำกรตำมรำยละเอียดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมรวมถึงกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุใน
บตัรส่งเสริม 
 
รำยไดแ้ยกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี โดยรำยไดจ้ำกกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม
กำรลงทุนรวมรำยไดท้ั้งท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและรำยไดท่ี้ครบก ำหนดสิทธิกำรยกเวน้ 
 
 กจิกำรที่ได้รับ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กจิกำรที่ไม่ได้รับ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

รวม 

 พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

พ.ศ. 2560 
พนับำท 

พ.ศ. 2559 
พนับำท 

       

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 3,709,801 2,972,150 1,832,226 1,912,212 5,542,027 4,884,362 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 16,077,247 15,168,879 565,924 467,294 16,643,171 15,636,173 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 19,787,048 18,141,029 2,398,150 2,379,506 22,185,198 20,520,535 

 
40 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
เงนิปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี 
ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีพ.ศ. 2560 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นจ ำนวนเงิน 3,149 ลำ้นบำท แต่เน่ืองจำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม พ.ศ. 2560  
ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ในอตัรำหุ้นละ 
0.32 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,527 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน พ.ศ. 2560 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 
0.34 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,622 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2561 
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