
 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2561



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
 
เสนอ ผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทว ีรัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
 

กรุงเทพมหานคร 
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 478,764 814,911 23,669 141,193
เงินลงทุนระยะสั้น 63,560 63,560 - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8, 22 13,961,077 16,343,842 4,033,779 4,249,503
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 111,690 69,870 12,369,933 7,452,933
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 40,690,667 43,184,178 4,987,641 5,390,770
ส่วนของลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 994,992 725,121 684,854 437,389

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,497,829 1,335,393 167,016 149,555
สินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย 10 25,599 33,941 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 57,824,178 62,570,816 22,266,892 17,821,343

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,107 1,467 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 29,353,854 29,337,930
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 10,272,939 10,336,972 790,151 835,293
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 517,316 530,803 - -
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 963,418 1,012,105 939,757 988,528
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 10,774,971 11,274,911 37,461,026 37,872,816
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 3,514 3,677 - -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 25,425,219 25,261,479 4,459,160 4,474,157
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 16,571,713 16,771,420 1,241,553 1,177,318
ค่าความนิยม 14 13,845,878 14,080,065 - -
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 2,849,874 1,866,384 2,849,874 1,866,383
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,121,057 1,079,837 21,488 19,809
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,881,020 1,301,879 315,874 326,224

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 84,228,026 83,520,999 77,432,737 76,898,458

รวมสินทรัพย์     142,052,204 146,091,815 99,699,629 94,719,801

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                                                     กรรมการ                                                                                   .
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 13,937,955 15,245,774 5,571,364 5,240,280
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16, 22 17,047,800 19,822,673 4,266,457 4,386,016
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 137,000 119,300 650,308 693,499
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 17 795,730 849,286 664,565 797,144

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 18 3,149,465 - 3,149,465 -
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 19 48,765 47,257 11,428 7,278

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 158,032 15,972 - -
ส่วนของเจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 258,055 324,322 75,397 86,209

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 172,292 207,975 62,085 71,179
หน้ีสินของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย 10 18,502 24,927 - -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 35,723,596 36,657,486 14,451,069 11,281,605

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 14,593,879 14,711,748 14,005,824 14,073,831
หุน้กู ้- สุทธิ 18 32,914,035 36,168,880 32,914,035 36,168,880
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 19 138,292 154,785 6,700 12,802
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,420,438 2,356,189 733,356 707,644
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,477,910 4,592,177 - -
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 469,074 318,356 469,074 318,356
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,046,070 3,080,802 629,545 660,329

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 58,059,698 61,382,937 48,758,534 51,941,842

รวมหนีสิ้น 93,783,294 98,040,423 63,209,603 63,223,447

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
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 149,295 149,295 149,295 149,295
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,913,981 29,044,995 15,281,888 10,239,445

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (6,656,946) (6,051,921) (82,440) (33,669)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 44,547,613 44,283,652 36,490,026 31,496,354
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,721,297 3,767,740 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 48,268,910 48,051,392 36,490,026 31,496,354

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 142,052,204 146,091,815 99,699,629 94,719,801

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 22 29,702,591 31,426,879 4,839,786 5,305,448
ตน้ทุนขาย 22 (26,342,854) (26,876,351) (4,613,930) (4,863,453)

กําไรขั้นต้น 3,359,737 4,550,528 225,856 441,995
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 580,892 589,628 165,342 321,420
รายไดด้อกเบ้ีย 22 239,826 257,196 431,582 395,611
รายไดเ้งินปันผล 22 4 - 230,724 -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 139,266 - 4,979,422 -
รายไดอ่ื้น 22 163,631 226,743 42,749 90,715

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,483,356 5,624,095 6,075,675 1,249,741
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,541,636) (1,649,606) (186,738) (164,006)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,793,283) (2,056,316) (418,468) (371,943)

กําไรจากการดําเนินงาน 1,148,437 1,918,173 5,470,469 713,792
ตน้ทุนทางการเงิน (505,201) (497,542) (429,704) (409,541)

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 643,236 1,420,631 5,040,765 304,251
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 300,900 266,079 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 944,136 1,686,710 5,040,765 304,251
ภาษีเงินได้ 20 12,729 (199,055) 1,678 2,344

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 956,865 1,487,655 5,042,443 306,595
กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 10 9,824 35,695 - -

กําไรสําหรับงวด 966,689 1,523,350 5,042,443 306,595

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 859,162 1,396,643 5,042,443 306,595
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 9,824 35,695 - -

868,986 1,432,338 5,042,443 306,595
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 97,703 91,012 - -

กําไรสําหรับงวด 966,689 1,523,350 5,042,443 306,595

กําไรต่อหุ้นที่เป็นของส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรต่อหุ้น (บาท) 21
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.18 0.29 1.06 0.06
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - 0.01 - -

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.18 0.30 1.06 0.06

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2561

31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 966,689 1,523,350 5,042,443 306,595

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- สาํรองอ่ืนเพิ่มข้ึน(ลดลง) 141,953 (74,901) - -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 141,953 (74,901) - -

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงินสุทธิจากภาษีเงินได้ (732,163) (876,496) - -

- การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผือ่ขายสุทธิจากภาษีเงินได้ 13 (48,774) (36,120) (48,771) (36,124)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (780,937) (912,616) (48,771) (36,124)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได้ (638,984) (987,517) (48,771) (36,124)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 327,705 535,833 4,993,672 270,471

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 226,751 448,577 4,993,672 270,471
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 100,954 87,256 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 327,705 535,833 4,993,672 270,471

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

การเปลี่ยน การเปลี่ยน รวม
จดัสรรแล้ว แปลงในมูลค่า แปลงสัดส่วน องค์ประกอบ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของเงนิลงทุน เงนิลงทุนใน อื่นของส่วน รวมส่วน ไม่มีอํานาจ
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร งบการเงนิ เผื่อขาย สํารองอื่น บริษัทย่อย ของเจ้าของ ของเจ้าของ ควบคุม รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ตามที่แสดงไว้เดมิ 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
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - (144,197) - - - - - (144,197) - (144,197)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 26,383,838 (70,299) (48,660) (1,885,400) (2,571,579) (4,575,938) 43,098,478 4,193,261 47,291,739
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
ลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - (34,401) (34,401) (34,401) (74,026) (108,427)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 1,432,338 (872,741) (36,120) (74,901) - (983,762) 448,576 87,256 535,832

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 27,816,176 (943,040) (84,780) (1,960,301) (2,605,980) (5,594,101) 43,512,653 4,206,491 47,719,144

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ตามที่แสดงไว้เดมิ 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
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - (175,750) - - - - - (175,750) - (175,750)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 29,044,995 (847,802) (35,928) (2,155,572) (3,012,619) (6,051,921) 44,283,652 3,767,740 48,051,392
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
ลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - - - - - 37,210 37,210 37,210 (67,585) (30,375)

การจ่ายเงินปันผล - - - - - - - - - - (79,812) (79,812)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 868,986 (735,414) (48,774) 141,953 - (642,235) 226,751 100,954 327,705

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 1,192,954 19,948,329 149,295 29,913,981 (1,583,216) (84,702) (2,013,619) (2,975,409) (6,656,946) 44,547,613 3,721,297 48,268,910

ข้อมูลทางการเงนิรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

จัดสรรแล้ว การเปลี่ยนแปลงใน รวมองค์ประกอบ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม มูลค่าของเงนิลงทุน อื่นของส่วน

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย ของเจ้าของ รวม
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 306,595 (36,124) (36,124) 270,471

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 1,192,954 19,948,329 149,295 10,582,032 (82,513) (82,513) 31,790,097

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,192,954 19,948,329 149,295 10,239,445 (33,669) (33,669) 31,496,354
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 5,042,443 (48,771) (48,771) 4,993,672

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 1,192,954 19,948,329 149,295 15,281,888 (82,440) (82,440) 36,490,026

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 23 944,136 1,686,710 5,040,765 304,251
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 10, 23 9,824 35,495 - -

รวม 23 953,960 1,722,205 5,040,765 304,251
รายการปรับปรุง 23 612,911 295,052 (4,937,363) (25,544)
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 23 1,035,134 (58,609) 808,163 887,494
จ่ายภาษีเงินได้ 23 (70,308) (263,861) (3,456) (3,007)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 23 2,531,697 1,694,787 908,109 1,163,194

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 360 - - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขาย - 95,215 - -
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,244,922) (1,010,115) (223,454) (315,238)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,316 5,528 2,676 772
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - (15,924) (74,662)
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (26,671) - -
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (10,624) - -
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (111) (92) - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 140,552 - 5,024,564 -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 4,268 - -
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (41,820) - (6,927,806) (380,918)
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 22 - 1,267 914,203 440,471
เงินสดจ่ายเพือ่เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 22 - (77) - (4,457)
ดอกเบ้ียรับ 11,087 12,194 301,358 196,231
เงินปันผลรับ 70,784 37,301 33,250 -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,051,754) (891,806) (891,133) (137,801)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,301,314) (24,527,072) 339,917 (24,588,743)
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,700 15,300 (25,836) 21,370
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 43,676 14,269,054 - 14,269,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 (121,326) (176,419) (112,500) (112,500)
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - (83,480) - (83,480)
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ - 12,000,000 - 12,000,000
เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ - (2,500,000) - (2,500,000)
จ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ - (22,144) - (22,144)
จ่ายดอกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (377,854) (382,294) (334,078) (307,769)
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (8,161) (15,898) (1,952) (2,751)
เงินสดจ่ายเพือ่ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 (30,375) (108,427) - -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (47) (20) (47) (20)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (79,171) (14) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,856,872) (1,531,414) (134,496) (1,327,037)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (376,929) (728,433) (117,520) (301,644)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 7 572,595 730,859 141,193 13,404
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (5,799) (16,419) (4) (3)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 7 189,867 (13,993) 23,669 (288,243)

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
(รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน) 16 345,234 451,282 77,462 103,188

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10
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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 แห่งในกรุงเทพมหำนครและจงัหวดัสมุทรสำคร 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบริษทั” 
 

บริษทัประกอบกิจกำรในประเทศไทย ส่วนบริษทัยอ่ยประกอบกิจกำรทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ธุรกิจหลกัของบริษทัและ
บริษทัย่อยในประเทศคือเป็นผูผ้ลิต ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และบรรจุกระป๋อง นอกจำกน้ี บริษทัย่อยในประเทศ 
ยงัประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑ ์ส่ิงพิมพ ์และธุรกิจอำหำรสตัว ์
 

ส่วนธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยในทวีปอเมริกำ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์จำก 
กุง้มงักรและสัตวท์ะเลอ่ืน ๆ และเป็นผูน้ ำเขำ้กุง้และอำหำรทะเลแช่แข็ง เพื่อจดัจ ำหน่ำยให้ภตัตำคำร ร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนคำ้ส่ง และ
บริษทัยอ่ยต่ำง ๆ ในทวปียโุรปซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปและแช่เยน็แบบครบวงจรใหแ้ก่ประเทศต่ำง ๆ ในทวีป
ยโุรป ทวีปอเมริกำ และทวีปออสเตรเลีย ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของตนเอง รวมทั้งบริษทัยอ่ยในทวีปเอเชียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและ
จ ำหน่ำยอำหำรทะเลในเวยีดนำมและจีน 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวันท่ี  
7 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนกำรเงินระหว่ำงกำล ขอ้มูล
ทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจำ้ของ และงบกระแสเงินสด)ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
บญัชีไทยฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำย
เหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพิ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำงบ
กำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.2 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตดับัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
 

3.1       มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง  
 

3.1.1 มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของ
กิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณีมี
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน จะถือว่ำมีผล
แตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 

- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำท่ีสูงกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดั
บญัชีได้เฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชีจะตอ้งน ำไป
ประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้กัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กั
ภำษีนั้น  
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3 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

3.1.1 มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนวำ่กำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ใหถื้อปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย ตำมขอบเขตของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 

 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดป้ระเมินและพิจำรณำวำ่มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 

3.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อน
วนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15     เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยให้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัน้ีแทนมำตรฐำนต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
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3 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

3.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อน
วนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  
• รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดถู้กน ำมำใชแ้ทนแนวคิดของ
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

• กิจกำรรับรู้รำยไดเ้พื่อแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำใหลู้กคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำด
วำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ  

 
กิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
• ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
• ขั้นท่ีสอง: ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
• ขั้นท่ีสำม: ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
• ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญำ 
• ขั้นท่ีหำ้: รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 
เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบ
กับกำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำปฏิบัติใช้คร้ังแรกส ำหรับรอบ
ระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
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3 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี และกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัไดมี้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีในกำรรับรู้และกำรจดัประเภทค่ำใชจ่้ำยบำงรำยกำรซ่ึงเดิมรวมอยูใ่นตน้ทุนสินคำ้
คงเหลือเป็นค่ำใชจ่้ำยโดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนสะทอ้นกำรด ำเนินงำนของธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดมี้กำรปรับงบกำรเงินยอ้นหลงัส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว โดยผลกระทบของกำร
เปล่ียนแปลงไดแ้สดงในส่วนถดัไป 
 

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยบำงรำยกำร โดยกำรจดัประเภทระหวำ่งตน้ทุนขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในงบก ำไรขำดทุนรวม ตวัเลขเปรียบเทียบจึงมีกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดง
รำยกำรในปีปัจจุบนั 
 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 และงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม พ.ศ. 2560 เป็นดงัน้ี 
 

 ตำมที่แสดงไว้เดมิ รำยกำรปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 พนับำท พนับำท พนับำท 
    

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 43,359,928 (175,750) 43,184,178 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 26,528,035 (144,197) 26,383,838 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 29,220,745 (175,750) 29,044,995 
    

งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2560    
ตน้ทุนขำย (27,097,352) 221,001 (26,876,351) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (1,534,942) (114,664) (1,649,606) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (1,913,538) (142,778) (2,056,316) 
ก ำไรส ำหรับงวด    
   - ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 1,468,779 (36,441) 1,432,338 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด    
   - ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 485,018 (36,441) 448,577 
 

 
 

 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและปรับลด (บำท) 0.31 (0.01) 0.30 
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4 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัและ
แหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยูม่ำใชเ้ช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

5 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 
คณะผูบ้ริหำรกลุ่มไทยยเูน่ียน คือ ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำน
จำกขอ้มูลท่ีจะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้ริหำรกลุ่มไทยยเูน่ียน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส่วนงำน 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษัทจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 
• ผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรูป 
• ผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ผลิตภณัฑอ์ำหำรสตัว ์ผลิตภณัฑเ์พิ่มมูลค่ำ และธุรกิจอ่ืน 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 
 
ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนแยกจำกกันเพื่อวตัถุประสงค์ใน 
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำน
โดยพิจำรณำจำกก ำไรขั้นตน้ ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรขั้นตน้ในงบกำรเงิน 
 
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั
บุคคลภำยนอก ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมไดต้ดัรำยกำรระหวำ่งกนัออกแลว้ 
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยไดแ้ละก ำไรขั้นตน้ของขอ้มูลตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

ผลติภัณฑ์
อำหำรทะเล

แปรรูป 

ผลติภัณฑ์
อำหำรทะเล

แช่แข็ง  
แช่เยน็ และ

ธุรกจิที่
เกีย่วข้อง 

ผลติภัณฑ์
อำหำรสัตว์ 
ผลติภัณฑ์
เพิม่มูลค่ำ 

และธุรกจิอ่ืน 
รวมส่วนงำนที่

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

   วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 14,100,059 11,522,256 4,080,276 29,702,591 - 29,702,591 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 3,305,608 1,418,824 1,037,944 5,762,376 (5,762,376) - 

รำยได้รวม 17,405,667 12,941,080 5,118,220 35,464,967 (5,762,376) 29,702,591 

ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 1,737,738 699,767 627,902 3,065,407 294,330 3,359,737 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร      (3,334,919) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมรำยไดอ่ื้น)     24,818 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (505,201) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

     
300,900 

รำยไดอ่ื้น      1,123,619 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้      944,136 

ภำษีเงินได ้      12,729 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง    956,865 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก     9,824 

ก ำไรส ำหรับงวด      966,689 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยไดแ้ละก ำไรขั้นตน้ของขอ้มูลตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

ผลติภัณฑ์
อำหำรทะเล

แปรรูป 

ผลติภัณฑ์
อำหำรทะเล

แช่แข็ง  
แช่เยน็ และ

ธุรกจิที่
เกีย่วข้อง 

ผลติภัณฑ์
อำหำรสัตว์ 
ผลติภัณฑ์
เพิม่มูลค่ำ 

และธุรกจิอ่ืน 
รวมส่วนงำนที่

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั งบกำรเงนิรวม 

   วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 14,348,346 12,634,453 4,444,080 31,426,879 - 31,426,879 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 2,867,190 1,588,719 1,079,446 5,535,355 (5,535,355) - 

รำยได้รวม 17,215,536 14,223,172 5,523,526 36,962,234 (5,535,355) 31,426,879 

ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 2,472,586 1,475,010 983,857 4,931,453 (380,925) 4,550,528 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร      (3,705,922) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมรำยไดอ่ื้น)     844,606 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (497,542) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

     
266,079 

รำยไดอ่ื้น      1,073,567 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้      1,686,710 

ภำษีเงินได ้      (199,055) 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง     1,487,655 

ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก     35,695 

ก ำไรส ำหรับงวด     1,523,350 

 
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท 
   

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก   
   ประเทศไทย 3,438,892 2,548,517 
   ประเทศสหรัฐอเมริกำ 11,459,449 12,661,656 
   ประเทศญ่ีปุ่ น 1,499,546 2,024,848 
   ประเทศในทวปียโุรป 9,422,238 9,757,724 

   ประเทศอ่ืน ๆ 3,882,466 4,434,134 

รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 29,702,591 31,426,879 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบั
หรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

 
6 มูลค่ำยุติธรรม 

 
 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ  
ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ข้อมูลระดับท่ี 1 ได้แก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

อยำ่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ี

ไม่สำมำรถสงัเกตได)้ 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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6 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 

 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่รับรู้มูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย     
   ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 13) 958,000 - - 958,000 
     

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่รับรู้มูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย     
   ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 13) 1,006,784 - - 1,006,784 
     

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่รับรู้มูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย     
   ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 13) 938,257 - - 938,257 
     

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดบัที่ 3 รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิที่รับรู้มูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย     
   ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 13) 987,028 - - 987,028 
     
 

รำยกำรขำ้งตน้แสดงไวใ้นเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบัขอ้มูลของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งงวด 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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7 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินสดในมือ 5,039 6,160 787 971 
เงินฝำกกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์ 473,073 808,093 22,882 140,222 

เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 3 เดือน 652 658 - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 478,764 814,911 23,669 141,193 

หกั  เงินเบิกเกินบญัชี (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) (288,897) (242,316) - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     

   ท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด 189,867 572,595 23,669 141,193 
 

8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 12,145,545 14,354,063 2,849,963 3,405,912 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (334,347) (356,605) (114,002) (106,741) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 11,811,198 13,997,458 2,735,961 3,299,171 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 22) 200,116 656,590 585,956 466,796 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรอ่ืน 230,261 146,986 230,261 146,986 

เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 197,474 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  22,486 10,325 29,759 56,104 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 599,639 637,413 27,392 72 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 524,194 443,868 61,504 65,581 

บตัรภำษี 33,414 41,846 23,850 22,852 

รำยไดค้ำ้งรับ 83,733 83,385 50,237 74,323 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 456,036 325,971 91,385 117,618 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 13,961,077 16,343,842 4,033,779 4,249,503 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 8,843,585 10,390,867 739,362 981,571 

ไม่เกิน 3 เดือน 2,613,213 3,244,121 420,606 304,666 

3 - 6 เดือน 176,952 144,409 13,671 21,988 

6 - 12 เดือน 118,615 99,201 37,575 31,420 

เกินกวำ่ 12 เดือน 260,182 264,613 35,118 31,125 

 12,012,547 14,143,211 1,246,332 1,370,770 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (334,347) (350,480) (54,026) (46,765) 

 11,678,200 13,792,731 1,192,306 1,324,005 

     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 22)     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 85,591 188,307 1,082,464 1,414,749 

ไม่เกิน 3 เดือน 47,407 16,852 426,308 555,194 

3 - 6 เดือน - 5,693 38,928 65,199 

6 - 12 เดือน - - 55,931 - 

 132,998 210,852 1,603,631 2,035,142 

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

 132,998 204,727 1,543,655 1,975,166 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 11,811,198 13,997,458 2,735,961 3,299,171 

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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9 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินคำ้ส ำเร็จรูป - สุทธิ 23,009,874 22,717,770 1,921,223 2,289,415 
งำนระหวำ่งท ำ - สุทธิ 365,091 382,168 13,817 - 
วตัถุดิบ - สุทธิ 11,034,934 12,070,020 2,419,014 2,011,870 
วสัดุประกอบและภำชนะบรรจุ - สุทธิ 1,930,145 1,887,915 140,777 118,174 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 3,655,830 5,418,818 474,453 952,484 
อะไหล่และของใชส้ิ้นเปลือง - สุทธิ 694,793 707,487 18,357 18,827 

รวมสินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 40,690,667 43,184,178 4,987,641 5,390,770 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งรำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและ
ขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1,096.54 ลำ้นบำท และ 70.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 
1,075.39 ลำ้นบำท และ 50.85  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 สินคำ้คงเหลือบำงส่วนของกลุ่มบริษทัจ ำนวน 841.82 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปจ ำน ำไวก้บัสถำบนักำรเงิน
เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 577.60 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) 

 
10 สินทรัพย์และหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 
 

ในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเจตนำรมณ์ท่ีจะยกเลิกส่วนงำนประมงในประเทศกำน่ำ โดยบริษทัยอ่ยท่ีประกอบ
ข้ึนเป็นส่วนงำนน้ีไดถู้กรำยงำนไวใ้นงบกำรเงินเป็นกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้เซ็นสัญญำขำยและสัญญำตกลงควำม
เขำ้ใจท่ีจะขำยเรือท่ีเก่ียวขอ้งในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัเสร็จส้ินกำรจ ำหน่ำยเรือประมงทั้งหมดในวนัท่ี 2 สิงหำคม 
พ.ศ. 2560 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขำย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สินทรัพยอ่ื์น และหน้ีสินอ่ืน 
 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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10 สินทรัพย์และหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของส่วนงำนประมงส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 สำมำรถแสดงดงัตำรำงขำ้งล่ำง 

 

10.1 ข้อมูลกระแสเงนิสดของกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 
 

กระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท 
   

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (164) 122,159 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน - 1,870 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน - (23,177) 
กระแสเงินสดสุทธิ (164) 100,852 

 

10.2 สินทรัพย์ของกลุ่มที่จ ำหน่ำยที่จัดประเภทไว้เพ่ือขำย 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
  พนับำท พนับำท 
    

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  20,831 18,562 
อ่ืน ๆ  4,768 15,379 

รวมสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขำย  25,599 33,941 
 

10.3 หนีสิ้นของกลุ่มที่จ ำหน่ำยที่จัดประเภทไว้เพ่ือขำย 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
  พนับำท พนับำท 
    

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  18,502 24,927 
รวมหน้ีสินของกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขำย  18,502 24,927 
 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัตั้งรำยกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพยท่ี์ถือ
ไวเ้พื่อขำยจ ำนวน 64.38 ลำ้นบำท  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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10 สินทรัพย์และหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ (ต่อ) 
 

10.4 ผลสะสมของรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่เกีย่วข้องกบักลุ่มที่จ ำหน่ำยที่จัดประเภทไว้เพ่ือขำย 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
  พนับำท พนับำท 
    

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  6,989 4,184 
 

10.5 ผลสะสมของรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนที่เกีย่วข้องกบักลุ่มที่จ ำหน่ำยที่จัดประเภทไว้เพ่ือขำย 
 
รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกและกำรรับรู้กำรประเมินมูลค่ำใหม่ของสินทรัพยห์รือกลุ่มของ
สินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำย มีดงัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
  พนับำท พนับำท 
    

รำยได ้  944 26,503 

ก ำไรขั้นตน้  (853) 4,717 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร  - (6,979) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์  - (10,469) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน  (853) (12,731) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  - (811) 
รำยไดอ่ื้น  10,677 49,037 

ก ำไรก่อนหักภำษี  9,824 35,495 
ภำษีเงินได ้  - 200 

ก ำไรหลงัหักภำษีเงนิได้  9,824 35,695 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 29,353,854 29,337,930 
บริษทัร่วม 10,272,939 10,336,972 790,151 835,293 
กำรร่วมคำ้ 517,316 530,803 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
   และกำรร่วมคำ้ 10,790,255 10,867,775 30,144,005 30,173,223 
 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัร่วม 313,494 296,828 - - 
กำรร่วมคำ้ (12,594) (30,749) - - 

รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 300,900 266,079 - - 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

   ทุนเรียกช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนทีถื่อโดยกลุ่มบริษัท 
สัดส่วนของส่วนได้เสีย 
ทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม รำคำทุน เงินปันผลรับระหว่ำงปี 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ 
จัดตั้งขึน้ใน
ประเทศ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
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 

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 

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 
บริษทั อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอร์วสิเซส 
   จ  ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ธีร์ โฮลด้ิง จ  ำกดั) 

ผูใ้หบ้ริกำรฝึกอบรมและกำรจดักำร 
   (พ.ศ. 2560 : ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย) 

ไทย 70 ลำ้นบำท 70 ลำ้นบำท 100.00 90.00 - 10.00 699 - - - 

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 
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 - - 
บริษทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 

   และสัตวน์ ้ำแช่แขง็ 
ไทย 330 ลำ้นบำท 330 ลำ้นบำท 99.74 99.74 0.26 0.26 2,111,932 2,111,932 197,474 - 

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 - - 274,146 259,547 - - 
บริษทั ไทยยเูน่ียนออนไลน์ช็อป จ ำกดั ธุรกิจพำณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ ไทย 1 ลำ้นบำท 1 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 1,000 1,000 - - 
Thai Union EU Seafood 1 S.A. (TUES1) ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 212 ลำ้นยโูร 212 ลำ้นยโูร 100.00 100.00 - - 10,008,108 10,008,108 - - 
Thai Union Asia Investment  
   Holding Limited 

ผูล้งทุน ฮ่องกง 0.02 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ - 100.00 100.00 - - 626 
 

- 
 

- 
 

- 
 

รวม         29,353,854 29,337,930 197,474 2,079,215 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวำ่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 29,337,930 
เพิ่มข้ึน 15,924 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 29,353,854 
 
ในไตรมำสหน่ึงของปีพ.ศ. 2561 Thai Union China Co., Ltd. ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนทั้ งหมด 0.45 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำจ ำนวน 14.60 ลำ้นบำท 
 
ในเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 Thai Union Asia Investment Holding Limited ไดเ้รียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนทั้งหมด 0.02 
ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำจ ำนวน 0.63 ลำ้นบำท 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้เพิ่มในบริษทั อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอร์วสิเซส จ ำกดั จำกผูถื้อหุน้เดิม โดยท ำให้
บริษทัมีสดัส่วนกำรลงทุนเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 100.00 ท่ีรำคำจ่ำยซ้ือจ ำนวน 0.70 ลำ้นบำท 

 
บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั     
Thai Union Investment North America  ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   LLC (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)     



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 

 

29 

11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
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 99.55 
   (ถือหุน้โดย บริษทั สงขลำแคนน่ิง    และอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง    
    จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100)     
Thai Union Europe SAS (TUE) ส ำนกังำนใหญ่ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUES1 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    
European Seafood Investments Portugal,  ผูผ้ลิตและส่งออกปลำซำร์ดีน โปรตุเกส 100.00 100.00 
   S.A. (ESIP) (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)    และปลำแมคคำเรลกระป๋อง    
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    
UK Seafood Investments Limited  ผูล้งทุน สหรำช 100.00 100.00 
   (UKSI) (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 UKSI ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง อำณำจกัร   
Irish Seafood Investments Limited  ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย ไอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
   (ISIL) (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
John West Holland BV ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย ISIL ร้อยละ 100)     อำหำรทะเลกระป๋อง    
TTV Limited ประกอบกิจกำรประมง กำนำ 70.00 50.00 
   (ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 70)     
   (พ.ศ. 2560 ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 50)     
บริษทั เจำ้พระยำหอ้งเยน็ จ ำกดั ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น ไทย 99.74 99.74 
   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จ  ำกดั (มหำชน)     
    ร้อยละ 100)     
บริษทั โอคินอสฟู้ด จ  ำกดั ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร ไทย 99.74 99.74 
   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จ  ำกดั (มหำชน)    และสตัวน์ ้ ำแช่แขง็     
    ร้อยละ 100)     
บริษทั ทกัษิณสมุทร จ ำกดั หยดุด ำเนินกิจกำร ไทย 99.74 99.74 
   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จ  ำกดั (มหำชน)     
    ร้อยละ 100)     
Europeenne De La Mer SAS (EDM) ผูล้งทุน ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
  (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)        
Meralliance 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 Logistique SAS ประกอบกิจกำรขนส่ง ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)       
Meralliance Poland Sp. z.o.o ผูผ้ลิตปลำแซลมอนรมควนั โปแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)        



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Naco Trading AS ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยแซลมอน นอร์เวย ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)     
The Edinburgh Salmon Company Ltd. ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำย สก๊อตแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ESCO) (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)    ปลำแซลมอนรมควนั    
Thai Union Norway AS (TUN) ผูล้งทุน นอร์เวย ์ - 100.00 
   (พ.ศ. 2560 ถือหุน้โดย TUES1   (ควบรวมกบั KON ในเดือน    
   ร้อยละ 100)    มกรำคม พ.ศ. 2561)    
King Oscar AS (KON) ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร นอร์เวย ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100  
   พ.ศ. 2560 ถือหุน้โดย TUN ร้อยละ 100) 

   ทะเลกระป๋อง    

King Oscar Inc. ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย KON ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
Norway Foods (Europe) NV ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย เบลเยีย่ม 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย KON 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  ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   America, LLC (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 ผูผ้ลิตสำรสกดัจำกน ้ำมนั เยอรมนี 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUGe ร้อยละ 100)    ปลำทูน่ำ    
Rugen Fisch AG (RUFI) 
   (ถือหุน้โดย TUGe ร้อยละ 51) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
 บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Sassnitz Fisch GmbH ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 
   (ถือหุน้โดย RUFI ร้อยละ100)     
Hawesta-Feinkost Hans Westphal  
   GmbH & Co. KG (HAW) 
   (ถือหุน้โดย RUFI ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs 
   GmbH  (ถือหุน้โดย HAW ร้อยละ 100)   

หยดุด ำเนินกิจกำร เยอรมนี 51.00 51.00 

Artur Heymann GmbH & Co.KG  
   (HEY) (ถือหุน้โดย HAW ร้อยละ 100) 

ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky  
   GmbH (ถือหุน้โดย HEY ร้อยละ 100) 

ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 
   (ถือหุน้โดย RUFI ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริกำรเช่ำสินทรัพย ์ เยอรมนี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 
   (ถือหุน้โดย RUFI ร้อยละ 100) 

หยดุด ำเนินกิจกำร เยอรมนี 51.00 51.00 

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

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)  
   (ถือหุน้โดย RUFI ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล ลิทูเนีย 51.00 51.00 

Thai Union Canada Inc. (TUCa) 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100) 
   (พ.ศ. 2560 ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 80) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล แคนำดำ 100.00 80.00 

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

ตวัแทนจ ำหน่ำยอำหำรทะเล แคนำดำ 100.00 80.00 

Thai Union Trading Europe B.V. 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100) 

ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยอำหำรทะเล เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 Etablissements Paul Paulet SAS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัไดเ้พิ่มสดัส่วนเงินลงทุนใน TTV 
Limited โดยท ำใหส้ดัส่วนเงินลงทุนส ำหรับกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 50.00 เป็นจ ำนวนร้อยละ 70.00 ท่ีรำคำจ่ำยซ้ือจ ำนวน 
0.16 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ  หรือเทียบเท่ำจ ำนวน 5.05 ลำ้นบำท 
 
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 Thai Union Norway AS ไดค้วบรวมกบั King Oscar AS โดยกำรโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมด กำร
ควบรวมดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินรวม 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 Thai Union EU Seafood 1 S.A ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัไดเ้พิ่มสดัส่วนเงินลงทุนใน Thai Union 
Canada Inc. โดยท ำใหส้ดัส่วนเงินลงทุนส ำหรับกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 80.00 เป็นจ ำนวนร้อยละ 100.00 ท่ีรำคำจ่ำยซ้ือ
จ ำนวน 1 ลำ้นเหรียญแคนำดำ หรือเทียบเท่ำจ ำนวน 24.63 ลำ้นบำท 
 

11.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหวำ่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 10,336,972 835,293 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 313,494 - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ 4,432 - 
เงินปันผลรับ (70,780) - 
กำรจ ำหน่ำย (1,286) (45,142) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (309,893) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 10,272,939 790,151 

 
ในระหวำ่งงวด บริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในฮ่องกงเป็นจ ำนวนเงิน 5,025 ลำ้นบำท 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

 รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
 

       มูลค่ำตำมบัญชี 
   สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ตำมวธิีส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มนีำคม  
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มนีำคม  
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มนีำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

         
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทั         
บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จ  ำกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 379,425 394,416 
บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จ  ำกดั ธุรกิจพำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ภำยใตเ้วบ็ไซต ์ ไทย 20.00 20.00 1,010 1,010 26,758 26,378 
Avanti Feeds Limited (บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยอิ์นเดีย) (1) ผูผ้ลิตและส่งออกอำหำรสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ำกกุง้ อินเดีย 15.44 25.12 71,922 117,064 821,705 1,190,518 
Seafood International Two FZCO ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำร สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 40.00 40.00 384 384 - - 
Avanti Frozen Foods Private Limited (2)  
    (ถือหุน้โดย Avanti Feeds Limited ร้อยละ 60) 

ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑจ์ำกกุง้ อินเดีย 55.07 55.07 679,335 
 

679,335 
 

852,013 
 

830,552 
 

     790,151 835,293 2,079,901 2,441,864 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย         
บริษทั ทีเอน็ ฟำยน ์เคมีคอลส์ จ  ำกดั (ถือหุน้โดย TUM ร้อยละ 49) ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ำกอำหำรทะเล ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 80,424 76,453 
LDH (La Doria) Limited (ถือหุน้โดย John West Foods Limited ร้อยละ 20) ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำร สหรำชอำณำจกัร 20.00 20.00 95,940 95,940 499,341 521,934 
Red Lobster Master Holdings. L.P.  และ GGCOF RL Blocker, LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 25.00 25.00 8,135,123 8,135,123 7,112,480 7,296,721 
   (ถือหุน้โดยบริษทั Thai Union Investments North America LLC ร้อยละ 25)         
Avanti Feeds Limited (บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยอิ์นเดีย) (1) ผูผ้ลิตและส่งออกอำหำรสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ำกกุง้ อินเดีย 9.41 - 4,894,721 - 500,793 - 

     13,169,854 8,275,133 8,193,038 7,895,108 

     13,960,005 9,110,426 10,272,939 10,336,972 

 
(1) เงินลงทุนของกลุ่มบริษทัใน Avanti Feeds Limited รวมเป็นร้อยละ 24.85 
(2) บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจำกบริษทัมีสิทธิออกเสียงในบริษทัร่วมไม่เกินก่ึงหน่ึงของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.3 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ  
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ระหวำ่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 530,803 
ส่วนแบ่งขำดทุน (12,594) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (893) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 517,316 

 
   ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

   สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุนหักกำรด้อยค่ำ 
มูลค่ำตำมบัญชี 

ตำมวธีิส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ 
จดัตั้งขึน้ใน
ประเทศ 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
พนับำท 

         

บริษทั ทีเอม็เอซี จ ำกดั 
   (กำรร่วมคำ้ของ TFM  
   และบริษทัอ่ืนในสดัส่วน  
   51:49) 

จ ำหน่ำยอำหำรกุง้ 
   และวสัดุในกำร 
   เพำะพนัธ์ุกุง้และ 
   ลงทุนในบริษทัท่ี 
   ประกอบธุรกิจ 
   เพำะพนัธ์ุและ 
   จ ำหน่ำยกุง้ 

ไทย 26.01 26.01 209,269 209,269 347,923 371,311 

Moresby International  
   Holdings Inc. (กำรร่วม 
   คำ้ของ TUM และบริษทั 
   อ่ืนในสดัส่วน 33:67) 

ผูล้งทุนในธุรกิจ 
   กำรจบัปลำ 

หมู่เกำะ 
บริติช 
เวอร์จ้ิน 

33.22 33.22 170,655 170,655 111,007 100,220 

Seafood International  
   Holdco  
   (กำรร่วมคำ้ของ TUGe  
   และบริษทัอ่ืนในสดัส่วน  
   41:59) 

ผูล้งทุน หมู่เกำะเคย์
แมน 

41.00 41.00 59,150 
 
 
 
 

59,150 
 
 
 
 

58,386 
 
 
 
 

59,272 
 
 
 
 

รวม     439,074 439,074 517,316 530,803 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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12 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ประกอบดว้ย ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ยลิขสิทธ์ิ 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้และผูจ้ดัจ  ำหน่ำย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ โดยมีกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ ที่ดนิ อำคำร สินทรัพย์ 
   31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ  
   (ตรวจสอบแลว้) 25,261,479 16,771,420 4,474,157 1,177,318 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,030,318 93,287 74,413 77,263 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (16,963) 11,290 - - 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - สุทธิ (9,206) - (2,158) - 
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - สุทธิ (6,041) - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
   ส ำหรับงวด (648,988) (60,263) (87,252) (13,028) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (1,721) - - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (183,659) (244,021) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 25,425,219 16,571,713 4,459,160 1,241,553 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศจ ำนวนรวม 271.24 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 275.69 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงินเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นและระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15 และ 17) 
 

13 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
   

 

  

เงินลงทุนเผือ่ขำย - สุทธิ 958,000 1,006,784 938,257 987,028 
เงินลงทุนทัว่ไป 5,418 5,321 1,500 1,500 

รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 963,418 1,012,105 939,757 988,528 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ขำยในระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,006,784 987,028 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมในเงินลงทุน (48,774) (48,771) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (10) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 958,000 938,257 

 
14 ค่ำควำมนิยม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 14,080,065 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (234,187) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 13,845,878 

 
15 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 288,897 242,316 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 5,283,796 5,318,163 2,713,535 2,467,258 
ทรัสตรี์ซีทและสินเช่ือเพื่อกำรส่งออก 8,365,262 9,685,295 2,857,829 2,773,022 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและ     
   เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร 13,937,955 15,245,774 5,571,364 5,240,280 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชี ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 
ร้อยละ 1.25 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้น ทรัสตรี์ซีท และสินเช่ือเพื่อกำรส่งออกซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียอยูร่ะหว่ำง
ร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.65 ต่อปี และระหว่ำงร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.60 ต่อปี ตำมล ำดับ (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี และร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.97 ต่อปี ตำมล ำดบั) 
 
วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินคำ้คงเหลือ ของกลุ่มบริษทั 
 

16 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 10,597,922 13,329,181 2,779,759 2,811,590 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 22) 238,619 284,285 359,587 527,646 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หน้ีอ่ืน 
   - กิจกำรอ่ืน 5,279,052 5,277,197 1,007,134 825,912 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หน้ีอ่ืน 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,660 47,834 2,979 30,163 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 17,655 17,061 5,013 5,060 
เงินมดัจ ำและรำยไดรั้บล่วงหนำ้ 545,658 308,300 34,523 36,404 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์     
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  กิจกำรอ่ืน 337,750 550,831 75,661 148,882 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์     
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 7,484 7,984 1,801 359 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 17,047,800 19,822,673 4,266,457 4,386,016 

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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17 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึง 
   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สุทธิ 795,730 849,286 664,565 797,144 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนของเงินกูย้มื 
   ระยะยำว - สุทธิ 14,593,879 14,711,748 14,005,824 14,073,831 

รวมเงินกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงิน - สุทธิ 15,389,609 15,561,034 14,670,389 14,870,975 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 15,561,034 14,870,975 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 43,676 - 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน 4,131 4,131 
กำรจ่ำยคืนเงินกูย้มืระหวำ่งงวด (121,326) (112,500) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน (91,176) (92,217) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (6,730) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 15,389,609 14,670,389 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเป็นสัญญำกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งเพื่อใชใ้น 
กำรด ำเนินงำน ซ้ือเคร่ืองจกัร ลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ และก่อสร้ำงโรงงำน เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินจ ำนวน 62.70 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 67.08 ลำ้นบำท) ค ้ ำประกนัโดยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และ
สินคำ้คงเหลือ ของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญำวงเงินสินเช่ือ รวมทั้ง
รักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงินบำงประกำร และรวมถึงกำรจ ำกดักำรก่อหน้ี กำรท ำสัญญำเช่ำเพื่อกำรลงทุน รำยจ่ำยฝ่ำยทุน รำยกำร
เก่ียวกบักิจกำรในกลุ่มบริษทักำรจดัสรรและจ่ำยเงินปันผล  
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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17 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ (ต่อ) 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืกบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
   

สกุลเงินบำท 34,194 ลำ้นบำท 33,750 ลำ้นบำท 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 297 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 316 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
สกุลเงินยโูร 20 ลำ้นยโูร 27 ลำ้นยโูร 
 

18 หุ้นกู้ - สุทธิ 
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้กูข้อง
บริษทัในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 15,000 ลำ้นบำท หรือเงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่ำเพื่อใชช้ ำระหน้ีเดิมและเพื่อรองรับกำรขยำยตวัใน
อนำคต โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนทัว่ไปและ/หรือผูล้งทุนสถำบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้กูข้อง
บริษทัจำกปัจจุบนัภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 15,000 ลำ้นบำท เป็นภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 25,000 ลำ้นบำท หรือ เงินสกุลอ่ืน
ในวงเงินเทียบเท่ำ โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถำบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้กูข้อง
บริษทัจำกปัจจุบนัภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 25,000 ลำ้นบำท เป็นภำยในวงเงินจ ำนวนไม่เกิน 40,000 ลำ้นบำท หรือ เงินสกุลอ่ืน
ในวงเงินเทียบเท่ำ โดยเสนอขำยแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถำบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน พ.ศ. 2559 บริษทัไดมี้กำรออกหุ้นกู้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 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 โดยหุน้กูด้งักล่ำวเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนขนำดใหญ่ 
 
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดมี้กำรออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำท เป็นจ ำนวนรวม
ทั้งส้ิน 12,000 ลำ้นบำท โดยหุ้นกู้ดงักล่ำวเสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนขนำดใหญ่ กำรออกหุ้นกู้ดงักล่ำวมีเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัรำส่วนทำงกำรเงินบำงประกำรท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำม 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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18 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 

บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนั ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

     

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

หุ้นกู้ 
อตัรำดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) อำยุ ครบก ำหนด 

จ ำนวนหน่วย 
พนัหน่วย 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มนีำคม  
พ.ศ. 2561 
ล้ำนบำท 

(ตรวจสอบแล้ว) 
 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 
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 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 2,355 2,464 

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 3,500 
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 2.91 5 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2565 2,000 2,000 2,000 
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 3.58  7 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2567 2,500 2,500 2,500 
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 4 3.94 10 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2570 4,000 4,000 4,000 

รวมหุน้กู ้- รำคำตำมมูลค่ำ     36,105 36,214 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย   (42) (45) 

รวมหุน้กู ้- สุทธิ     36,063 36,169 
หกั  ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (3,149) - 

หุน้กูร้ะยะยำว - สุทธิ     32,914 36,169 

 
หุ้นกูด้งักล่ำวขำ้งตน้ระบุให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ เช่น กำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
อตัรำส่วนของควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ียและเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดกำรออกหุน้กู ้เช่น ตอ้งไม่จ่ำยเงินปันผล
ในรูปของเงินสดในแต่ละปีบญัชีเป็นจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีในงบกำรเงินรวม เป็นตน้ 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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18 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูใ้นระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พนับำท 
 

 

 

 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 36,168,880 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (108,068) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย 2,688 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 36,063,500 

 
19 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน         206,020 
 

221,732 19,199 21,354 

หกั ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย (18,963) (19,690) (1,071) (1,274) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 187,057 202,042 18,128 20,080 

     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน     
   - ส่วนท่ีหมุนเวยีน 48,765 47,257 11,428 7,278 

   - ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 138,292 154,785 6,700 12,802 

 187,057 202,042 18,128 20,080 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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20 ภำษีเงนิได้ 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใชว้ธีิกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำด
ว่ำจะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ -1.35 ต่อปีส ำหรับขอ้มูลทำงกำรเงินรวม (ประมำณกำรอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใช้ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 : อตัรำร้อยละ 11.80 ต่อปี) ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเกิดจำกกำรเพิ่มข้ึนของสิทธิประโยชน์
ทำงภำษีจำกกำรซ้ือบริษทัร่วมและกำรลดลงของอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 
 

21 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)  
ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวด 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก ำไรสุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นของ 
   ผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (พนับำท) 

    

     - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 859,162 1,396,643 5,042,443 306,595 
     - จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 9,824 35,695 - - 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปีท่ีเป็นของ 
   ผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (พนับำท) 868,986 1,432,338 5,042,443 306,595 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือ 
   โดยผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (พนัหุน้) 4,771,815 4,771,815 4,771,815 4,771,815 
     

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.18 0.30 1.06 0.06 
 

บริษทัไม่มีก ำไรต่อหุน้ปรับลดในระหวำ่งงวดท่ีน ำเสนอรำยงำน ดงันั้น จึงไม่มีกำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรับลด 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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22 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษทัเป็นบริษทัใหญ่สูงสุด ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มของครอบครัวจนัศิริ โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ             
20.39 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทั จ ำนวนหุน้ท่ีเหลือถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญัไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 11 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำย 

 
 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บริษทัยอ่ย - - 1,815,392 2,562,986 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 622,528 707,310 3,429 2,588 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 208,157 225,130 81,587 124,420 

 830,685 932,440 1,900,408 2,689,994 

     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บริษทัยอ่ย - - 412,651 379,508 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 218,121 242,317 - - 

 
 

218,121 242,317 412,651 379,508 

รำยได้เงนิปันผล     
   บริษทัยอ่ย - - 197,474 - 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ - - 33,250 - 

 - - 230,724 - 

        
รำยได้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 25,774 53,934 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 25,763 26,841 119 96 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 88 171 64 69 

 25,851 27,012 25,957 54,099 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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22 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บริษทัยอ่ย - - 261,754 394,945 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 129,161 222,754 2,817 152,260 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 350,391 317,257 29,542 27,349 

 479,552 540,011 294,113 574,554 

     
ซ้ือสินทรัพย์ถำวร     
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 30,144 18,735 5,545 2,582 

 30,144 18,735 5,545 2,582 

        
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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22 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำ ซ้ือสินทรัพย์ถำวร และซ้ือบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ 
   - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน  

    

   บริษทัยอ่ย - - 1,527,739 1,933,552 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 90,194 139,793 1,894 3,355 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 42,804 64,934 14,022 38,259 

 132,998 204,727 1,543,655 1,975,166 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรับ  
   - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

    

บริษทัยอ่ย - - 585,956 466,796 
บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 843,023 656,590 - - 

 843,023 656,590 585,956 466,796 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
   - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน  

    

   บริษทัยอ่ย - - 347,987 495,736 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 177,604 227,433 10,279 31,910 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 61,015 56,852 1,321 - 

 238,619 284,285 359,587 527,646 

 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมส่วนท่ีจดัไวเ้ป็น

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนจ ำนวน 643 ลำ้นบำท 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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22 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

    

   บริษทัยอ่ย - - 12,369,933 7,452,933 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 111,690 69,870 - - 

 111,690 69,870 12,369,933 7,452,933 

     
เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่ 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

    

   บริษทัยอ่ย - - 37,461,026 37,872,816 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 10,774,971 11,274,911 - - 

    10,774,971 11,274,911 37,461,026 37,872,816 
 

กำรเปล่ียนแปลงในเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวำ่งงวด สำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 11,274,911 37,872,816 
โอนจำกเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -                      1,677,621 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยำว - (914,203) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - (1,175,208) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (499,940) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 10,774,971 37,461,026 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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22 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงนิกู้ยืมจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำก 
   กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

    

   บริษทัยอ่ย - - 650,308 693,499 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 137,000 119,300 - - 

 137,000 119,300 650,308 693,499 

 
จ) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญัของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญัของกลุ่มบริษทัและบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือน มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 88,966 75,730 51,682 39,181 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 8,938 6,607 2,325 2,490 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 10,753 6,525 10,753 6,525 

 108,657 88,862 64,760 48,196 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 

 

49 

23 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  
  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้      
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  944,136 1,686,710 5,040,765 304,251 
   จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 10 9,824 35,495 - - 

   รวม  953,960 1,722,205 5,040,765 304,251 

 รำยกำรปรับปรุง      
   ค่ำเส่ือมรำคำ 12 648,988 617,646 87,252 93,945 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำย 12 60,263 61,159 13,028 6,591 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนลด/ส่วนเกิน 
      จำกสญัญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน  (19,143) (35,022) (9,393) (24,686) 
   (กลบัรำยกำร) ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (18,349) 12,840 7,261 (599) 
   ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ  29,036 4,053 19,600 4,858 
   (กลบัรำยกำร) ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 12 1,721 - - - 
   ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยข์องกลุ่มท่ี 
      จ  ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พื่อขำย 10 - 10,469 - - 
  ส ำรองหน้ีสินของกลุ่มท่ีจ  ำหน่ำยท่ี 
     จดัประเภทไวเ้พื่อขำย  - 6,979 - - 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

 
81,658 54,688 25,711 17,945 

   ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยข์อง 
      กลุ่มท่ีจ  ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พื่อขำย  - (50,783) - - 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม      11 (139,266) - (4,979,422) - 
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย 
      และตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  

 
 

2,931 1,501 

 
 

(518) (281) 
   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน 
      บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 11 (300,900) (266,079) - - 
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน  601 (362,745) 131,720 (137,247) 
   รำยไดเ้งินปันผล  (4) - (230,724) - 
   ตน้ทุนทำงกำรเงิน  505,201 497,542 429,704 409,541 
   ดอกเบ้ียรับ  (239,826) (257,196) (431,582) (395,611) 

   รวม  612,911 295,052 (4,937,363) (25,544) 
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23 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (ต่อ) 
 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

กำรเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ     
   หนีสิ้นด ำเนินงำน     
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 1,922,661 252,317 601,079 401,438 
   สินคำ้คงเหลือ (เพิ่มข้ึน) ลดลง 1,680,056 (278,357) 383,529 84,465 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (57,890) 112,908 (560) 31,403 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (54,001) (129,237) (6,703) 20,012 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (2,444,071) 151,699 (174,876) 324,461 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (20,255) (172,503) 2,763 10,150 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน  17,360 10,352 2,931 15,988 

   จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (8,726) (5,788) - (423) 

   รวม 1,035,134 (58,609) 808,163 887,494 

     
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 953,960 1,722,205 5,040,765 304,251 
รำยกำรปรับปรุง 612,911 295,052 (4,937,363) (25,544) 
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ 
   หน้ีสินด ำเนินงำน 1,035,134 (58,609) 808,163 887,494 

เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,602,005 1,958,648 911,565 1,166,201 

   - จ่ำยภำษีเงินได ้ (70,308) (263,861) (3,456) (3,007) 

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,531,697 1,694,787 908,109 1,163,194 
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24  ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ 
 

24.1 ภำระผูกพนัที่เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภำระผูกพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเก่ียวกบัภำระผูกพนัท่ีเป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
แต่ไม่ไดรั้บรู้ในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำล มีดงัน้ี 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัที ่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
     

สัญญำสร้ำงอำคำร 
   โรงงำนและคลงัสินคำ้ 

178 ลำ้นบำท 
- 

167 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

- 
- 

- 
- 

 3 ลำ้นยโูร 3 ลำ้นยโูร - - 
     
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและ 
   อุปกรณ์ 

243 ลำ้นบำท 
- 

2 ลำ้นยโูร 

168 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

3 ลำ้นยโูร 

114 ลำ้นบำท 
- 
- 

2 ลำ้นบำท 
- 
- 

 
24.2 กำรค ำ้ประกนั 

 
ก) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทจ ำนวน 35 ล้ำนบำท  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 31 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษทั 
ข) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัยอ่ยจ ำนวน 93 ลำ้นบำท  

2 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 3 ลำ้นยโูร 6 ลำ้นโครนนอร์เวย ์และ 1 ลำ้นสลอ็ตติโปแลนด์ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 
91 ลำ้นบำท 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 3 ลำ้นยโูร 6 ลำ้นโครนนอร์เวย ์และ 1 ลำ้นสล็อตติโปแลนด์) ซ่ึงเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน
ตำมปกติของบริษทัยอ่ย 

ค)  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหนงัสือค ้ำประกนัจ ำนวน 13 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 13 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงออกให้แก่สถำบันกำรเงินแห่งหน่ึงเพื่อค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่ 
บริษทัยอ่ยของกำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทั 

ง) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทจ ำนวน 22 ล้ำนยูโร  
8 ลำ้นเหรียญแคนำดำ และ 6 ลำ้นหยวน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 22 ลำ้นยโูร 8 ลำ้นเหรียญแคนำดำ และ  
6 ลำ้นหยวน) เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทั 

จ) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัยอ่ย (ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 61 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่กำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทั 
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24 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
24.3 คดฟ้ีองร้อง 

 
Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) 
 
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 Tri-U ได้รับหมำยเรียกจำกหน่วยงำนป้องกันกำรผูกขำดทำงกำรคำ้ กระทรวงยุติธรรมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Antitrust Division of the United States Department of Justice) 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 ภำยใตก้ฎหมำยป้องกนักำรผูกขำด (Sherman Antitrust Act) ซ่ึง Tri-U ยงัไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ควำมเป็นไปไดใ้นผลของคดีดงักล่ำว อยำ่งไรก็ดี Tri-U อยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำกบัลูกคำ้รำยใหญ่บำงรำยเพื่อหำขอ้สรุป
เก่ียวกบัค ำฟ้องของลูกคำ้ดงักล่ำว และคำดวำ่จะสำมำรถหำแนวทำงระงบัขอ้พิพำทร่วมกนัใหเ้ป็นท่ียติุไดภ้ำยในปีน้ี 
 
John West Foods Limited (JWF) 
 
เม่ือวนัท่ี 2 มกรำคม พ.ศ. 2561 JWF ได้รับแจง้เก่ียวกบัแผนเพื่อกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอยักำรแห่งสหรำชอำณำจกัร (UK 
Crown Prosecution Service) ในกำรด ำเนินคดีต่อ JWF บนข้อกล่ำวอ้ำงว่ำกระท ำควำมผิดเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกับกำรท ำประมงท่ีผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU fishing)  อนัเน่ืองมำจำกกำรน ำเขำ้ปลำจำก
ประเทศกำนำในช่วงระยะเวลำระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 ถึง ปีพ.ศ. 2557 โดยกำรพิจำรณำคดีนดัแรกมีข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 
2561 ณ ศำลมำจีสเตรท (Magistrate court) ไทน์แอนด์แวร์ (Tyne & Wear) ขณะน้ี JWF อยู่ในระหว่ำงกำรต่อสู้คดี และยงัไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ควำมเป็นไปไดแ้ละผลกระทบทำงกำรเงินจำกผลของคดีดงักล่ำวไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 
 
นอกจำกน้ี บริษทัยอ่ยบำงแห่งในกลุ่มบริษทั Thai Union Europe อยูร่ะหวำ่งกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี โดยบริษทัยอ่ย
ไดใ้ห้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ซ่ึงผลจำกกำรตรวจสอบยงัไม่เป็นท่ีสรุป อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรคำดวำ่จะไม่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มบริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
25.1 สัญญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำสิทธิ 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้ และกำรกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงิน
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำร
บริหำรควำมเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 
 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 จ ำนวน จ ำนวน อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำของ  

สกลุเงนิ 
ที่ซ้ือ 
(ล้ำน) 

ที่ขำย 
(ล้ำน) จ ำนวนที่ซ้ือ จ ำนวนที่ขำย 

 
วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

     

บริษทั      
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 28 326 31.10 - 32.39 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
30.79 - 33.58 บำท 

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

เยน - 393 - 0.29 - 0.31 บำทต่อเยน กนัยำยน พ.ศ. 2561 - มีนำคม พ.ศ. 2562 
ยโูร - 279 - 38.61 - 48.45 บำทต่อยโูร เมษำยน พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2565 
ปอนดอ์งักฤษ - 40 - 43.73 - 44.74 บำทต่อปอนด์

องักฤษ 
มิถุนำยน พ.ศ. 2561 - กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

      
บริษทัย่อย      
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 40 310 31.09 - 32.31 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
30.93 - 33.43 บำท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
เมษำยน พ.ศ. 2561 - ตุลำคม พ.ศ. 2561 

เยน - 292 - 0.29 - 0.30 บำทต่อเยน มกรำคม พ.ศ. 2562 - มีนำคม พ.ศ. 2562 
ยโูร 1 - 38.55 - 38.90 บำทต่อยโูร - กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย - 14 - 24.49 - 26.15 บำท 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 41 - 0.79 - 0.84 ยโูร 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

- เมษำยน พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 76 - 0.70 - 0.76 ปอนดอ์งักฤษ 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

- เมษำยน พ.ศ. 2561 - กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 18 - 3.58 - 3.65 สลอ็ตติโปแลนด ์
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

เมษำยน พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

ยโูร 43 - 0.88 - 0.92 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร - พฤษภำคม พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ยโูร - 1 - 9.49 - 9.57 โครนนอร์เวยต่์อยโูร เมษำยน พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
โครนนอร์เวย ์ 390 - 0.10 - 0.11 ยโูรต่อโครนนอร์เวย ์ - เมษำยน พ.ศ. 2561 - มกรำคม พ.ศ. 2562 
โครนนอร์เวย ์ 3 - 0.09 ปอนดอ์งักฤษต่อโครน

นอร์เวย ์
- เมษำยน พ.ศ. 2561 - มีนำคม พ.ศ. 2562 

สลอ็ตติโปแลนด ์ 1 - 0.24 ยโูรต่อสลอ็ตติโปแลนด ์ - เมษำยน พ.ศ. 2561  

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
25.1 สัญญำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำสิทธิ (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (ต่อ) 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 

 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 สลอ็ตติโปแลนด ์
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 ปอนดอ์งักฤษต่อโครน

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

สลอ็ตติโปแลนด ์ 2 - 0.24 ยโูรต่อสลอ็ตติโปแลนด ์ - มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
สลอ็ตติโปแลนด ์ 9 - 0.28 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อ

สลอ็ตติโปแลนด ์
- พฤษภำคม พ.ศ. 2561 - สิงหำคม พ.ศ. 2561 

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

25.1 สัญญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำสิทธิ (ต่อ) 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญำสิทธิท่ีในอนำคตท่ีมีเง่ือนไขพิเศษกบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง 
โดยสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมีภำระกำรขำยเงินตรำต่ำงประเทศให้แก่กลุ่มบริษัทจ ำนวน 10 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตรำ
แลกเปล่ียนท่ี 32.20 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 17 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตรำ
แลกเปล่ียนระหวำ่ง 33.23 บำทถึง 33.92 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) และกำรซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศจำกกลุ่มบริษทัจ ำนวน 36 ลำ้น
โครนนอร์เวย ์โดยมีอตัรำแลกเปล่ียนท่ี 0.11 ยโูรต่อ 1 โครนนอร์เวย ์(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 54 ลำ้นโครนนอร์เวย ์
โดยมีอตัรำแลกเปล่ียนท่ี 0.11 ยโูรต่อ 1 โครนนอร์เวย)์ ตำมล ำดบั สญัญำดงักล่ำวจะครบก ำหนดภำยในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562 
 

25.2 สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 
 

รำยละเอียดของสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบ้ียท่ียงัคงมีผลบังคับ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 
บริษทั 
 
บริษทัไม่มีสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
บริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) และ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 

 จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้รับตำม 
สัญญำแลกเปลี่ยน (ต่อปี) 

อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำม 
สัญญำแลกเปลี่ยน (ต่อปี) 

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 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 
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25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
25.3 สัญญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยละเอียดของสัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560  
มีดงัน้ี 
 
บริษทั 

 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) และ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 

 สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้รับตำมสัญญำ สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้จ่ำยตำมสัญญำ วนัส้ินสุดสัญญำ 

จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ (ต่อปี) จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ (ต่อปี) 

1 614 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนลบร้อยละ 0.06 

20 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.54 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

2 14 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 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 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 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 
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25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
25.3 สัญญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัรำดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
รำยละเอียดของสัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560  
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
บริษทั (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) และ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 

 สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้รับตำมสัญญำ สกลุเงนิและอัตรำดอกเบีย้จ่ำยตำมสัญญำ วนัส้ินสุดสัญญำ 

จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ (ต่อปี) จ ำนวนเงนิต้น อตัรำดอกเบีย้ (ต่อปี) 

13 29 ลำ้นยโูร อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 2.10 

125 ลำ้นสลอ็ตติ 
   โปแลนด ์

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั WIBOR  
3 เดือนบวกร้อยละ 3.38 

ตุลำคม พ.ศ. 2564 

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

 
บริษทัยอ่ย 
 
บริษทัยอ่ยไม่มีสญัญำแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
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26 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงินจ ำนวน 3,149 ลำ้นบำท แต่เน่ืองจำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ในอตัรำหุน้ละ 0.32 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,527 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 0.34 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,622 ลำ้นบำท ซ่ึงจ่ำยแลว้ในวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2561 
 
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มในบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ จ  ำกดั (TFM) จำกผูถื้อหุ้นเดิม โดยท ำให้บริษทัมี
สัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 63.05 ท่ีรำคำจ่ำยซ้ือทั้งหมด 472.60 ลำ้นบำท ต่อมำ TFM ไดเ้พิ่มทุนจด
ทะเบียนจำกจ ำนวน 500 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 820 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 32 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
10 บำท บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 23,335,015 หุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 233.35 ลำ้นบำท ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวท ำให้บริษทัมี
สดัส่วนกำรถือหุน้เพิ่มเป็นร้อยละ 66.90 
 
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัได้ลงนำมในสัญญำขอ้ตกลงขั้นสุดท้ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนร้อยละ 45 ในบริษทั TUMD 
Luxembourg S.a r.l (TUMD) ซ่ึงเป็นบริษทัเพื่อกำรลงทุนในประเทศลกัเซมเบิร์ก และมีบริษทัย่อยจ ำนวน 3 บริษทัในประเทศ
รัสเซีย โดยบริษทัยอ่ยเหล่ำน้ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรคำ้ปลีกปลำและอำหำรทะเล ขอ้ตกลงดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติั
โดยหน่วยงำนป้องกนักำรผกูขำดของรัฐบำลกลำงของรัสเซีย 
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