บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ ำงกำล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมู ลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตของกิ จ การ” การสอบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธี ก ารสอบถามบุ ค ลากรซึ่ งส่ ว นใหญ่
เป็ นผูร้ ับ ผิดชอบด้านการเงิ นและบัญ ชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

พงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
กรุ งเทพมหานคร
6 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่ และ
ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

8, 22
22

972,338
15,637,149
134,640

814,911
63,560
16,343,842
69,870

54,291
3,700,575
12,932,297

141,193
4,249,503
7,452,933

22
9

39,707,722

43,184,178

165,033
5,054,497

5,390,770

408,193
1,463,514
33,697

725,121
1,335,393
33,941

211,466
314,269
-

437,389
149,555
-

58,357,253

62,570,816

22,432,428

17,821,343

1,107
10,702,006
492,090
833,200
11,442,684
3,731
26,319,872
16,667,977
13,861,976
1,357,868
1,614,135
1,736,266

1,467
10,336,972
530,803
1,012,105
11,274,911
3,677
25,261,479
16,771,420
14,080,065
1,866,384
1,079,837
1,301,879

30,059,805
830,273
791,365
36,663,398
4,496,796
1,360,133
1,357,868
21,487
260,049

29,337,930
835,293
988,528
37,872,816
4,474,157
1,177,318
1,866,383
19,809
326,224

85,032,912

83,520,999

75,841,174

76,898,458

143,390,165

146,091,815

98,273,602

94,719,801

หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ส่ วนของลูกหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพื่อขาย

7

รวมสิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่าความนิ ยม
ลูกหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

10
10
10
12
22
11
11
13

รวมสิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

กรรมการ

กรรมการ

.

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

(ปรับปรุงใหม่ และ
ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

14
15, 22
22

14,049,121
18,842,905
95,700

15,245,774
19,822,673
119,300

3,601,374
3,475,251
440,640

5,240,280
4,386,016
693,499

16
17

720,836
3,149,619

849,286
-

579,061
3,149,619

797,144
-

18

45,100
320,375

47,257
15,972

9,456
-

7,278
-

1,519,844
165,030
21,625

324,322
207,975
24,927

947,592
35,852
-

86,209
71,179
-

38,930,155

36,657,486

12,238,845

11,281,605

14,671,381
33,060,734
130,977
2,456,983
4,561,085
249,270
3,215,694

14,711,748
36,168,880
154,785
2,356,189
4,592,177
318,356
3,080,802

14,106,005
33,060,734
6,700
748,337
249,270
612,496

14,073,831
36,168,880
12,802
707,644
318,356
660,329

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

58,346,124

61,382,937

48,783,542

51,941,842

รวมหนีส้ ิ น

97,276,279

98,040,423

61,022,387

63,223,447

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี - สุ ทธิ
ส่ วนของหุ ้นกูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี - สุ ทธิ
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ส่ วนของเจ้าหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี - สุ ทธิ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพื่อขาย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
หุ ้นกู้ - สุ ทธิ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน - สุ ทธิ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

16
17
18

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

3

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่ และ
ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

1,492,954

1,492,954

1,492,954

1,492,954

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 5,971,815,496 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 4,771,815,496 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

149,295
28,300,778
(6,617,668)

149,295
29,044,995
(6,051,921)

149,295
16,021,669
(61,032)

149,295
10,239,445
(33,669)

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

42,973,688
3,140,198

44,283,652
3,767,740

37,251,215
-

31,496,354
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

46,113,886

48,051,392

37,251,215

31,496,354

143,390,165

146,091,815

98,273,602

94,719,801

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

4

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

34,136,719
(29,428,164)

34,817,599
(29,863,352)

5,259,851
(4,774,297)

5,167,171
(4,697,994)

4,708,555
262,667
6,750
24,491
348,512
221,946

4,954,247
283,441
16,236
118,795
40,053

485,554
469,623
1,823,398
40,809
581,047

469,177
451,063
1,325,288
21,904
139,449

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น

5,572,921
(1,704,189)
(3,289,338)
(14,808)

5,412,772
(1,687,126)
(1,630,797)
(11,938)

3,400,431
(175,607)
(413,353)
(7,792)

2,406,881
(168,630)
(320,499)
(6,441)

กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน

564,586
(500,335)

2,082,911
(563,203)

2,803,679
(428,645)

1,911,311
(447,876)

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ

22
22
22
22
22

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

10

64,251
43,931

1,519,708
123,207

2,375,034
-

1,463,435
-

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

19

108,182
4,583

1,642,915
(22,015)

2,375,034
(12,836)

1,463,435
(10,181)

กําไรสํ าหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

112,765
7,339

1,620,900
(80,162)

2,362,198
-

1,453,254
-

กําไรสํ าหรับงวด

120,104

1,540,738

2,362,198

1,453,254

2,300
7,339

1,501,193
(80,162)

2,362,198
-

1,453,254
-

9,639
110,465

1,421,031
119,707

2,362,198
-

1,453,254
-

120,104

1,540,738

2,362,198

1,453,254

-

0.31
(0.02)

0.50
-

0.30
-

-

0.29

0.50

0.30

การแบ่ งปันกําไร:
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้นทีเ่ ป็ นของส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
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กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

กําไรสําหรับงวด

120,104

1,540,738

2,362,198

1,453,254

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสุ ทธิจากภาษีเงินได้
สํารองอื่นลดลง

(425)
(13,244)

12,701
(3,092)

-

-

รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

(13,669)

9,609

-

-

434,073

536,185

-

-

14,177

435,950

20,226

435,950

1,182

-

1,182

-

449,432

972,135

21,408

435,950

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวดสุ ทธิจากภาษีเงินได้

435,763

981,744

21,408

435,950

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

555,867

2,522,482

2,383,606

1,889,204

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

454,188
101,679

2,402,272
120,210

2,383,606
-

1,889,204
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

555,867

2,522,482

2,383,606

1,889,204

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินสุ ทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผือ่ ขายสุ ทธิจากภาษีเงินได้
การจัดประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุน
เผือ่ ขายสุ ทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

22
22

63,839,310
(55,771,018)

66,244,478
(56,739,703)

10,099,637
(9,388,227)

10,472,619
(9,561,447)

กําไรขั้นต้ น
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปั นผล
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ

22
22
10
22

8,068,292
502,493
6,754
163,757
498,517
802,838

9,504,775
540,637
16,236
343,813
629,681

711,410
901,205
2,054,122
4,979,422
76,948
746,389

911,172
846,674
1,325,288
112,337
460,869

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น

10,042,651
(3,245,825)
(5,082,621)
(1,182)

11,035,142
(3,336,732)
(3,687,113)
(10,213)

9,469,496
(362,345)
(831,821)
(1,182)

3,656,340
(332,636)
(692,442)
(6,159)

กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน

1,713,023
(1,005,536)

4,001,084
(1,060,745)

8,274,148
(858,349)

2,625,103
(857,417)

10

707,487
344,831

2,940,339
389,286

7,415,799
-

1,767,686
-

19

1,052,318
17,312

3,329,625
(221,070)

7,415,799
(11,158)

1,767,686
(7,837)

กําไรสํ าหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

1,069,630
17,163

3,108,555
(44,467)

7,404,641
-

1,759,849
-

กําไรสํ าหรับงวด

1,086,793

3,064,088

7,404,641

1,759,849

ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

861,462
17,163

2,897,836
(44,467)

7,404,641
-

1,759,849
-

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

878,625
208,168

2,853,369
210,719

7,404,641
-

1,759,849
-

1,086,793

3,064,088

7,404,641

1,759,849

0.18
-

0.61
(0.01)

1.55
-

0.37
-

0.18

0.60

1.55

0.37

กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

การแบ่ งปันกําไร:

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้นทีเ่ ป็ นของส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
กําไรสําหรับงวด

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

1,086,793

3,064,088

7,404,641

1,759,849

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสุ ทธิจากภาษีเงินได้
สํารองอื่นเพิม่ ขึ้น(ลดลง)

(425)
128,709

12,701
(77,993)

-

-

รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

128,284

(65,292)

-

-

(298,090)

(340,311)

-

-

(34,597)

399,830

(28,545)

399,826

1,182

-

1,182

-

(331,505)

59,519

(27,363)

399,826

(203,221)

(5,773)

(27,363)

399,826

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

883,572

3,058,315

7,377,278

2,159,675

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

680,939
202,633

2,850,849
207,466

7,377,278
-

2,159,675
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

883,572

3,058,315

7,377,278

2,159,675

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินสุ ทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผือ่ ขายสุ ทธิจากภาษีเงินได้
การจัดประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุน
เผือ่ ขายสุ ทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวดสุ ทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
กําไรสะสม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
การเปลีย่ น
การเปลีย่ น
จัดสรรแล้ ว
แปลงในมูลค่ า
แปลงสั ดส่ วน
- สํ ารองตาม
ยังไม่ ได้ การแปลงค่ า ของเงินลงทุน
เงินลงทุนใน
กฎหมาย
จัดสรร
งบการเงิน
เผื่อขาย
สํ ารองอื่น
บริษัทย่อย
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
องค์ ประกอบ
อื่นของส่ วน
ของเจ้ าของ
พันบาท

ส่ วนได้ เสี ยที่
รวมส่ วน ไม่ มอี าํ นาจ
ของเจ้ าของ
ควบคุม
พันบาท
พันบาท

ทุนทีอ่ อกและ
ชําระแล้ ว
หมายเหตุ
พันบาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
พันบาท

1,192,954
-

19,948,329
-

149,295
-

26,528,035
(144,197)

(70,299)
-

(48,660)
-

(1,885,400)
-

(2,571,579)
-

(4,575,938)
-

43,242,675
(144,197)

4,193,261
-

47,435,936
(144,197)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ปรับปรุ งใหม่
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ลดลงสุ ทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การจ่ายเงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - ปรับปรุ งใหม่

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

-

-

-

(1,479,263)
2,863,205

(334,193)

399,830

(77,993)

(34,401)
-

(34,401)
(12,356)

(34,401)
(1,479,263)
2,850,849

(74,026)
(333,579)
207,466

(108,427)
(1,812,842)
3,058,315

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - ปรับปรุ งใหม่

1,192,954

19,948,329

149,295

27,767,780

(404,492)

351,170

(1,963,393)

(2,605,980)

(4,622,695)

44,435,663

3,993,122

48,428,785

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ตามทีแ่ สดงไว้ เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

1,192,954
-

19,948,329
-

149,295
-

29,220,745
(175,750)

(847,802)
-

(35,928)
-

(2,155,572)
-

(3,012,619)
-

(6,051,921)
-

44,459,402
(175,750)

3,767,740
-

48,227,142
(175,750)

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

-

-

-

(1,622,417)
878,200

(292,555)

(33,415)

128,709

(368,486)
-

(368,486)
(197,261)

(368,486)
(1,622,417)
680,939

(47,938)
(782,237)
202,633

(416,424)
(2,404,654)
883,572

1,192,954

19,948,329

149,295

28,300,778

(1,140,357)

(69,343)

(2,026,863)

(3,381,105)

(6,617,668)

42,973,688

3,140,198

46,113,886

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ตามทีแ่ สดงไว้ เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ปรับปรุ งใหม่
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ลดลงสุ ทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การจ่ายเงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

3

3

10
20

รวม
พันบาท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
จัดสรรแล้ ว
การเปลีย่ นแปลงใน รวมองค์ ประกอบอื่น
- สํ ารองตาม
มูลค่ าของ
ของส่ วนของ
กฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
เงินลงทุนเผื่อขาย
เจ้ าของ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ ว
พันบาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
พันบาท

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

1,192,954
-

19,948,329
-

149,295
-

10,275,437
(1,479,263)
1,759,849

(46,389)
399,826

(46,389)
399,826

31,519,626
(1,479,263)
2,159,675

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

1,192,954

19,948,329

149,295

10,556,023

353,437

353,437

32,200,038

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การจ่ายเงินปั นผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

1,192,954
-

19,948,329
-

149,295
-

10,239,445
(1,622,417)
7,404,641

(33,669)
(27,363)

(33,669)
(27,363)

31,496,354
(1,622,417)
7,377,278

1,192,954

19,948,329

149,295

16,021,669

(61,032)

(61,032)

37,251,215

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

20

รวม
พันบาท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

23
23

1,052,318
17,163

3,329,625
(44,467)

7,415,799
-

1,767,686
-

รวม
รายการปรับปรุ ง
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้

23
23
23
23

1,069,481
3,090,628
3,555,799
(187,016)

3,285,158
2,057,894
(638,352)
(429,270)

7,415,799
(5,579,909)
309,837
(6,832)

1,767,686
(837,272)
1,128,914
(4,607)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

23

7,528,892

4,275,430

2,138,895

2,054,721

360
63,560
(2,576,055)
23,128
(40,122)
(23,957)
165,911
168,618
(64,770)
59,944
99,569

495,879
(2,414,624)
31,025
(26,947)
(44,744)
(708)
4,268
(33,150)
2,618
(80)
62,715
84,011

(401,366)
3,274
(721,875)
(40,122)
5,024,564
168,618
(6,563,796)
2,412,510
(132,490)
528,532
2,054,122

(670,361)
15,584
(577,779)
(500)
530,452
1,214,478
(43,540)
438,397
1,309,052

(2,123,814)

(1,839,737)

2,331,971

2,215,783

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพื่อขาย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) สุ ทธิจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ

10
10

10

22
22

เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายสุ ทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กู้
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการเรี ยกชําระค่าหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

16
16

10

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

(1,211,850)
(23,600)
35,719
(241,139)
(1,017,819)
(24,507)

(23,391,268)
2,400
14,269,054
(308,274)
(83,429)
12,000,000
(2,500,000)
(22,144)
(697,568)
(51,514)

(1,634,489)
(220,188)
(225,000)
(847,968)
(3,924)

(25,194,939)
(520,490)
14,269,000
(225,000)
(83,429)
12,000,000
(2,500,000)
(22,144)
(497,803)
(8,398)

(503,074)

(108,427)

-

-

86,650
(1,626,211)
(781,760)

(1,479,067)
(332,412)

(1,626,211)
-

(1,479,067)
-

(5,307,591)

(2,702,649)

(4,557,780)

(4,262,270)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

97,487
572,595
1,599

(266,956)
730,859
7,885

(86,914)
141,193
12

8,234
13,404
11

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

7

671,681

471,788

54,291

21,649

15

476,629

372,117

158,116

102,066

รายการทีไ่ ม่ กระทบเงินสด
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(รวมอยูใ่ นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดและบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ซึ่ งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย และมีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนคือ เลขที่ 72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่ำทรำย
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร บริ ษทั มีสำนักงำนสำขำ 13 แห่งในกรุ งเทพมหำนครและจังหวัดสมุทรสำคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั ประกอบกิจกำรในประเทศไทย ส่ วนบริ ษทั ย่อยประกอบกิจกำรทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ธุรกิจหลักของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในประเทศคือเป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ ำหน่ ำยอำหำรทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็น และบรรจุกระป๋ อง นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยในประเทศ
ยังประกอบธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่ งพิมพ์ และธุรกิจอำหำรสัตว์
ส่ วนธุรกิจหลักของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยในทวีปอเมริ กำ ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์จำก
กุง้ มังกรและสัตว์ทะเลอื่น ๆ และเป็ นผูน้ ำเข้ำกุง้ และอำหำรทะเลแช่แข็ง เพื่อจัดจำหน่ ำยให้ภตั ตำคำร ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนค้ำส่ ง และ
บริ ษทั ย่อยต่ำง ๆ ในทวีปยุโรปซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรู ปและแช่เย็นแบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่ำง ๆ ในทวีป
ยุโรป ทวีปอเมริ กำ และทวีปออสเตรเลีย ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำของตนเอง รวมทั้งบริ ษทั ย่อยในทวีปเอเชี ยซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและ
จำหน่ำยอำหำรทะเลในเวียดนำมและจีน
ข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมและข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรระหว่ ำ งกำลได้ รั บ อนุ ม ัติ จ ำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่
6 สิ งหำคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลที่นำเสนอนี้ได้มีกำรสอบทำนแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนกำรเงินระหว่ำงกำล ข้อมู ล
ทำงกำรเงินหลัก (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนและงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของ
เจ้ำของ และงบกระแสเงิ นสด)ได้น ำเสนอในรู ปแบบที่ ส อดคล้องกับ รู ป แบบของงบกำรเงิ นประจำปี ซึ่ งเป็ นไปตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีไทยฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน ส่ วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจัดทำเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินเพิ่มเติมตำมข้อกำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ออก
ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดั ทำตำมกฎหมำย ในกรณี ที่มีเนื้ อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
3

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญ ชี ที่ ใช้ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลเป็ นนโยบำยเดี ยวกันกับนโยบำยกำรบัญ ชี ที่ใช้ในกำรจัดท ำ
งบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ยกเว้นเรื่ องที่อธิบำยในหมำยเหตุฯ ข้อ 3.2
รำยจ่ำยที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นครั้ งครำวในระหว่ำงงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญ ชี โดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลตั้งค้ำงจ่ำยไว้โดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำจะได้

3.1

มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง

3.1.1 มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญมีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภำษีเงินได้
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรปรับปรุ งกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินของ
กิจกำรที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงินทั้งที่เป็ นรำยกำรที่เป็ นเงินสดและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรอธิ บำยให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีกำรบัญชีสำหรับภำษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณี มี
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่มีจำนวนต่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
- กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต่ำกว่ำฐำนภำษีของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน จะถือว่ำมีผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีเกิดขึ้น
- ในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิ ษฐำนว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ในมูลค่ำที่สูงกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีได้
- ในกรณี ที่กฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับแหล่งที่มำของกำไรทำงภำษี ที่สำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัด
บัญชี ได้เฉพำะในประเภทที่ กำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญ ชี จะต้องนำไป
ประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่ำนั้น
- ในกำรประมำณกำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจำนวนที่ใช้หกั ภำษีที่เกิดจำกกำรกลับรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั
ภำษีน้ นั
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

3.1

มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ)

3.1.1 มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญมีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชดั เจนว่ำกำรเปิ ดเผยตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบตั ิกบั ส่ วนได้เสี ยที่ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย ตำมขอบเขตของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ป
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่ำวข้ำงต้นไม่มีผลกระทบที่มีนยั สำคัญต่อกลุ่มบริ ษทั
3.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อน
วันบังคับใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15

เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ได้ให้ขอ้ กำหนดสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ โดยให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับนี้แทนมำตรฐำนต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

3.1

มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ)

3.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิก่อน
วันบังคับใช้ (ต่อ)
หลักกำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่น้ ีอำ้ งอิงหลักกำรว่ำ
• รำยได้จะรับรู ้เมื่อกำรควบคุมในสิ นค้ำหรื อบริ กำรได้โอนไปยังลูกค้ำ ซึ่งแนวคิดของกำรควบคุมได้ถูกนำมำใช้แทนแนวคิดของ
ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยูเ่ ดิม
• กิจกำรรับรู ้รำยได้เพื่อแสดงกำรส่ งมอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่สัญญำให้ลูกค้ำในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำ
จะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรนั้นๆ
กิจกำรรับรู ้รำยได้ตำมหลักกำรสำคัญตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
• ขั้นตอนแรก: ระบุสญ
ั ญำที่ทำกับลูกค้ำ
• ขั้นที่สอง: ระบุภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญำ
• ขั้นที่สำม: กำหนดรำคำของรำยกำร
• ขั้นที่สี่: ปั นส่ วนรำคำของรำยกำรให้กบั ภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญำ
• ขั้นที่หำ้ : รับรู ้รำยได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจกำรปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้โดยกำรปรับปรุ งย้อนหลังตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำดโดยมีขอ้ อนุโลม หรื อปรับปรุ งโดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสมย้อนหลังกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลำรำยงำนที่เริ่ มต้นใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ประกอบ
กับ กำรเปิ ดเผยข้อมู ลเพิ่ ม เติ ม กลุ่ ม บริ ษ ทั จะเริ่ ม น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ มำปฏิ บ ัติใช้ค รั้ งแรกส ำหรั บ รอบ
ระยะเวลำรำยงำนที่เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ หำรกำลังอยูใ่ นระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำร
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
3.2

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี และกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีในกำรรับรู ้และกำรจัดประเภทค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรซึ่งเดิมรวมอยูใ่ นต้นทุนสิ นค้ำ
คงเหลือเป็ นค่ำใช้จ่ำยโดยตรงในกำไรหรื อขำดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้ผลกำรดำเนิ นงำนสะท้อนกำรดำเนิ นงำนของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
ในปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรปรับงบกำรเงินย้อนหลังสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดงั กล่ำว โดยผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงได้แสดงในส่ วนถัดไป
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

3.2

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี และกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ (ต่อ)
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่สำหรับค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำร โดยกำรจัดประเภทระหว่ำงต้นทุนขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรในงบกำไรขำดทุนรวม ตัวเลขเปรี ยบเทียบจึงมีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
แสดงรำยกำรในปี ปั จจุบนั
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี และกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และงบกำไรขำดทุ นรวมและงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บ งวดสำมเดื อนและงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 เป็ นดังนี้

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
กำไรสำหรับงวด
- ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
- ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนและปรับลด (บำท)

ตำมที่แสดงไว้ เดิม
พันบำท

รำยกำรปรับปรุง
พันบำท

ปรับปรุงใหม่
พันบำท

43,359,928
26,528,035
29,220,745

(175,750)
(144,197)
(175,750)

43,184,178
26,383,838
29,044,995

(30,148,629)
(1,558,421)
(1,484,033)

285,277
(128,705)
(146,764)

(29,863,352)
(1,687,126)
(1,630,797)

1,411,223

9,808

1,421,031

2,392,464

9,808

2,402,272

0.29

-

0.29
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
3

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)

3.2

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี และกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ (ต่อ)
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี และกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และงบกำไรขำดทุ นรวมและงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บ งวดสำมเดื อนและงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 เป็ นดังนี้ (ต่อ)

งบกำไรขำดทุนรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
กำไรสำหรับงวด
- ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
- ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนและปรับลด (บำท)
4

ตำมที่แสดงไว้ เดิม
พันบำท

รำยกำรปรับปรุง
พันบำท

ปรับปรุงใหม่
พันบำท

(57,245,981)
(3,093,363)
(3,397,571)

506,278
(243,369)
(289,542)

(56,739,703)
(3,336,732)
(3,687,113)

2,880,002

(26,633)

2,853,369

2,877,482

(26,633)

2,850,849

0.60

-

0.60

กำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมู ลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพิ นิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติ ที่มีผลกระทบต่ อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญ ชี มำใช้ และจำนวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ ริ หำรจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และ
แหล่งที่มำของข้อมูลที่สำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรที่มีอยูม่ ำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
5

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน
คณะผูบ้ ริ หำรกลุ่มไทยยูเนี่ยน คือ ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรกำหนดส่ วนงำนดำเนินงำน
จำกข้อมูลที่จะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้ ริ หำรกลุ่มไทยยูเนี่ยน โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของส่ วนงำน
เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ในกำรบริ ห ำรงำน กลุ่ ม บริ ษ ัท จัด โครงสร้ ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตำมประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ำร
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงำน ดังนี้
•
•
•

ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ำ และธุรกิจอื่น

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรรวมส่ วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ี อำนำจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้ำนกำรด ำเนิ น งำนสอบทำนผลกำรด ำเนิ น งำนของแต่ ล ะส่ วนงำนแยกจำกกัน เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำน
โดยพิจำรณำจำกกำไรขั้นต้น ซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรขั้นต้นในงบกำรเงิน
กำรบันทึ กบัญ ชี สำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่ รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับกำรบันทึ กบัญชี สำหรั บรำยกำรธุ รกิ จกับ
บุคคลภำยนอก ข้อมูลทำงกำรเงินรวมได้ตดั รำยกำรระหว่ำงกันออกแล้ว
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
5

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รำยได้แ ละก ำไรขั้น ต้น ของข้อ มู ล ตำมส่ ว นงำนของกลุ่ ม บริ ษ ัท ส ำหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน

ผลิตภัณฑ์
อำหำรทะเล
แปรรู ป
พันบำท

ผลิตภัณฑ์
อำหำรทะเล
ผลิตภัณฑ์
แช่ แข็ง อำหำรสั ตว์
แช่ เย็น และ
ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจที่
เพิม่ มูลค่ ำ รวมส่ วนงำนที่ ตัดรำยกำร
เกีย่ วข้ อง และธุรกิจอื่น
รำยงำน ระหว่ ำงกัน งบกำรเงินรวม
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท

30,462,721
6,559,898
37,022,619

24,854,183
2,973,759
27,827,942

8,522,406
2,229,370
10,751,776

1,862,381

1,414,451

รำยได้ รวม
ผลกำรดำเนินงำน
กำไรขั้นต้ นของส่ วนงำน
4,871,111
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
รำยได้อื่น
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสำหรับงวด

63,839,310
11,763,027 (11,763,027)
75,602,337 (11,763,027)
8,147,943

(79,651)

63,839,310
63,839,310
8,068,292
(8,328,446)
(1,182)
(261,336)
(1,005,536)
344,831
1,974,359
1,052,318
17,312
1,069,630
17,163
1,086,793
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
5

ข้ อมูลตำมส่ วนงำน (ต่อ)
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รำยได้แ ละก ำไรขั้น ต้น ของข้อ มู ล ตำมส่ ว นงำนของกลุ่ ม บริ ษ ัท ส ำหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน

ผลิตภัณฑ์
อำหำรทะเล
แปรรู ป
พันบำท

30,979,945 26,318,262
5,768,386 3,133,833
36,748,331 29,452,095

8,946,271
2,165,817
11,112,088

2,287,422

1,902,282

รำยได้ รวม
ผลกำรดำเนินงำน
กำไรขั้นต้ นของส่ วนงำน
5,226,937
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
รำยได้อื่น
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ขำดทุนสำหรับงวดจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสำหรับงวด

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

รวมส่ วนงำนที่ ตัดรำยกำร
รำยงำน ระหว่ ำงกัน งบกำรเงินรวม
พันบำท
พันบำท
พันบำท
66,244,478
11,068,036 (11,068,036)
77,312,514 (11,068,036)
9,416,641

88,134

66,244,478
66,244,478
9,504,775
(7,023,845)
(10,213)
2,470,717
(1,060,745)
389,286
1,530,367
3,329,625
(221,070)
3,108,555
(44,467)
3,064,088
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
5

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

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
ประเทศไทย
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศในทวีปยุโรป
ประเทศอื่น ๆ
รวมรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
6,608,185
23,998,128
3,585,448
20,301,478
9,346,071
63,839,310

5,351,218
25,338,115
4,217,574
21,706,912
9,630,659
66,244,478

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่
ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับ
หรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
6

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

ข้อ มู ล ระดับ ที่ 1 ได้แ ก่ รำคำเสนอซื้ อ ขำย (ไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง ) ในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ อ งส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น
อย่ำงเดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลรำคำตลำด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อำ้ งอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่
ไม่สำมำรถสังเกตได้)

22

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
6

มูลค่ ำยุติธรรม (ต่อ)
กำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรม (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำและรับรู ้ ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 ดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่รับรู้ มูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ข้อ 12)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่รับรู้ มูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ข้อ 12)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่รับรู้ มูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ข้อ 12)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่รับรู้ มูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
ตรำสำรทุน (หมำยเหตุฯ ข้อ 12)

ข้ อมูลระดับที่ 1
พันบำท

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

827,635

ข้ อมูลระดับที่ 1
พันบำท

-

-

-

1,006,784

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
รวม
พันบำท
พันบำท
พันบำท

789,865

ข้ อมูลระดับที่ 1
พันบำท

827,635

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

1,006,784

ข้ อมูลระดับที่ 1
พันบำท

-

-

-

789,865

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ตรวจสอบแล้ ว)
ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
รวม
พันบำท
พันบำท
พันบำท

987,028

-

-

987,028

รำยกำรข้ำงต้นแสดงไว้ในเงินลงทุนระยะยำวอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ไม่มีรำยกำรโอนระหว่ำงระดับข้อมูลของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงงวด
23

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
7

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

ณ วันที่

เงินสดในมือ
เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์
เงินฝำกประจำไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
หัก เงินเบิกเกินบัญชี (หมำยเหตุฯ ข้อ 14)
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ที่แสดงในงบกระแสเงินสด
8

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
6,546
965,143
649
972,338
(300,657)

6,160
808,093
658
814,911
(242,316)

2,186
52,105
54,291
-

971
140,222
141,193
-

671,681

572,595

54,291

141,193

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ

ณ วันที่

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

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท

13,239,625
(348,553)
12,891,072

14,354,063
(356,605)
13,997,458

2,654,301
(125,376)
2,528,925

3,405,912
(106,741)
3,299,171

332,041
11,910
22,830
1,070,113
817,163
36,167
139,142
316,711
15,637,149

656,590
146,986
10,325
637,413
443,868
41,846
83,385
325,971
16,343,842

861,092
11,778
24,926
18,362
79,119
17,782
94,968
63,623
3,700,575

466,796
146,986
56,104
72
65,581
22,852
74,323
117,618
4,249,503
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
8

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

ณ วันที่

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

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุฯ ข้อ 22)
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท

9,440,626
2,957,035
180,410
102,577
286,352
12,967,000
(347,337)
12,619,663

10,390,867
3,244,121
144,409
99,201
264,613
14,143,211
(350,480)
13,792,731

816,528
387,847
19,980
21,752
54,488
1,300,595
(65,400)
1,235,195

981,571
304,666
21,988
31,420
31,125
1,370,770
(46,765)
1,324,005

217,888
54,737
272,625
(1,216)
271,409

188,307
16,852
5,693
210,852
(6,125)
204,727

1,007,697
241,919
45,382
58,708
1,353,706
(59,976)
1,293,730

1,414,749
555,194
65,199
2,035,142
(59,976)
1,975,166

12,891,072

13,997,458

2,528,925

3,299,171

25

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
9

สิ นค้ ำคงเหลือ - สุ ทธิ

ณ วันที่

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป - สุ ทธิ
งำนระหว่ำงทำ - สุ ทธิ
วัตถุดิบ - สุ ทธิ
วัสดุประกอบและภำชนะบรรจุ - สุ ทธิ
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
อะไหล่และของใช้สิ้นเปลือง - สุ ทธิ
รวมสิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
22,190,424
420,886
9,981,830
1,986,387
4,425,743
702,452
39,707,722

22,717,770
382,168
12,070,020
1,887,915
5,418,818
707,487
43,184,178

2,072,313
16,427
2,339,289
148,956
461,019
16,493
5,054,497

2,289,415
2,011,870
118,174
952,484
18,827
5,390,770

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตั้งรำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับในข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 944.53 ล้ำนบำท และ 62.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จำนวน
1,075.39 ล้ำนบำท และ 50.85 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 สิ นค้ำคงเหลือบำงส่ วนของกลุ่มบริ ษทั จำนวน 796.80 ล้ำนบำท ได้นำไปจำนำไว้กบั สถำบันกำรเงิน
เพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จำนวน 577.60 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุฯ ข้อ 14)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

ณ วันที่

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
10,702,006
492,090

10,336,972
530,803

30,059,805
830,273
-

29,337,930
835,293
-

11,194,096

10,867,775

30,890,078

30,173,223

จำนวนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนมีดงั นี้

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ
รวมส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
บริ ษทั ร่ วม
กำรร่ วมค้ำ
รวมส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
64,501
(20,570)

136,049
(12,842)

-

-

43,931

123,207

-

-

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
377,995
(33,164)

432,877
(43,591)

-

-

344,831

389,286

-

-
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ (ต่อ)

10.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
ทุนเรียกชำระแล้ ว

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนำ
อุตสำหกรรม จำกัด (TUM)
บริ ษทั สงขลำแคนนิ่ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ซี ฟู้ด จำกัด
บริ ษทั อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ เซส
จำกัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั ธี ร์ โฮลดิ้ง จำกัด)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (TFM)
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรำฟฟิ กส์ จำกัด
Thai Union North America, Inc. (TUNA)
Thai Union Investment Holding Co., Ltd. (TUIH)
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน)

ลักษณะธุรกิจ
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลำทูน่ำ
กระป๋ องและอำหำรสัตว์
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอำหำร
ทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและส่ งออกกุง้ แช่แข็ง
ผูใ้ ห้บริ กำรฝึ กอบรมและกำรจัดกำร
(พ.ศ. 2560 : ผูจ้ ดั จำหน่ำย)
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์
ผูผ้ ลิตสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไป
ผูล้ งทุน

Seafood International One FZCO

ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำร
และสัตว์น้ ำแช่แข็ง
ผูจ้ ดั จำหน่ำย

Thai Union China Co., Ltd.
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด
Thai Union EU Seafood 1 S.A. (TUES1)
Thai Union Asia Investment Holding Limited (TUAIH)

ผูจ้ ดั จำหน่ำย
ธุ รกิจพำณิ ชย์อิเล็คทรอนิกส์
ผูล้ งทุน
ผูล้ งทุน

รวม

จัดตั้งขึน้ ใน
ประเทศ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561

สั ดส่ วนเงินลงทุนทีถ่ ือโดยกลุ่มบริษัท
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

สั ดส่ วนของส่ วนได้ เสี ย
ทีไ่ ม่ มีอำนำจควบคุม

(ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ
ร้ อยละ

รำคำทุน

(ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ
พันบำท

เงินปันผลรับระหว่ำงปี
(ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พันบำท
พันบำท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท

ไทย

300 ล้ำนบำท

300 ล้ำนบำท

99.66

99.66

0.34

0.34

2,648,407

2,648,407

807,241

1,076,322

ไทย

360 ล้ำนบำท

360 ล้ำนบำท

99.55

99.55

0.45

0.45

2,006,664

2,006,664

358,392

716,783

ไทย
ไทย

300 ล้ำนบำท
70 ล้ำนบำท

300 ล้ำนบำท
70 ล้ำนบำท

51.00
100.00

51.00
90.00

49.00
-

49.00
10.00

189,316
699

189,316
-

33,660
-

156,060
-

820 ล้ำนบำท
40 ล้ำนบำท
343.5 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐฯ
0.5 ล้ำนยูโร
330 ล้ำนบำท

500 ล้ำนบำท
40 ล้ำนบำท
343.5 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐฯ
0.5 ล้ำนยูโร
330 ล้ำนบำท

66.90
98.00
100.00

51.00
98.00
100.00

33.10
2.00
-

49.00
2.00
-

960,951
96,019
11,741,316

255,000
96,019
11,741,316

617,355
-

130,050
-

100.00
99.74

100.00
99.74

0.26

0.26

20,046
2,111,932

20,046
2,111,932

197,474

-

0.1 ล้ำนสหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์เดอร์แฮม
8 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
1 ล้ำนบำท
212 ล้ำนยูโร
0.02 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ

0.1 ล้ำนสหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์เดอร์แฮม
8 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
1 ล้ำนบำท
212 ล้ำนยูโร
-

60.00

60.00

40.00

40.00

575

575

-

-

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

-

-

274,146
1,000
10,008,108
626

259,547
1,000
10,008,108
-

-

-

30,059,805

29,337,930

2,014,122

2,079,215

ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริ กำ
มอริ เชียส
ไทย
สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
จีน
ไทย
ลักเซมเบิร์ก
ฮ่องกง
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

10.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่ำงงวด มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พันบำท

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มขึ้น
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

29,337,930
721,875
30,059,805

ในไตรมำสหนึ่ งของปี พ.ศ. 2561 Thai Union China Co., Ltd. ได้เรี ยกชำระค่ำหุ ้น เพิ่ มเติ ม เป็ นจำนวนทั้งหมด 0.45 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ำจำนวน 14.60 ล้ำนบำท
ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 Thai Union Asia Investment Holding Limited ได้เรี ยกชำระค่ำหุ ้นเพิ่มเติมเป็ นจำนวนทั้งหมด 0.02
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ำจำนวน 0.63 ล้ำนบำท
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ เพิ่มในบริ ษทั อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ เซส จำกัด จำกผูถ้ ือหุน้ เดิม โดยทำให้
บริ ษทั มีสดั ส่ วนกำรลงทุนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 90.00 เป็ นร้อยละ 100.00 ที่รำคำจ่ำยซื้อจำนวน 0.70 ล้ำนบำท
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มในบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จำกัด (TFM) จำกผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม โดยทำให้บริ ษทั มี
สัด ส่ วนกำรลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จำกร้ อยละ 51.00 เป็ นร้ อ ยละ 63.05 ที่ รำคำจ่ ำยซื้ อ ทั้งหมด 472.60 ล้ำนบำท ต่ อ มำ TFM ได้เพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนจำกจำนวน 500 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 820 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 32 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้
ละ 10 บำท บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 23,335,015 หุน้ คิดเป็ นมูลค่ำ 233.35 ล้ำนบำท ซึ่ งกำรลงทุนดังกล่ำวทำให้บริ ษทั
มีสดั ส่ วนกำรถือหุน้ เพิ่มเป็ นร้อยละ 66.90
บริ ษทั ที่อยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวม มีดงั นี้
สั ดส่ วนเงินลงทุน

ชื่ อบริษัท
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
บริ ษทั เจ้ำพระยำห้องเย็น จำกัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จำกัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

ให้เช่ำทรัพย์สิน

ไทย

99.74

99.74

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำร
และสัตว์น้ ำแช่แข็ง

ไทย

99.74

99.74

29

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ำยใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
สั ดส่ วนเงินลงทุน

ชื่ อบริษัท
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
บริ ษทั ทักษิณสมุทร จำกัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั เอเซี ยนแปซิฟิคแคน จำกัด
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั สงขลำแคนนิ่ง
จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 99)
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd.
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั สงขลำแคนนิ่ง
จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 100)
Thai Union Investment North America
LLC (ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 100)
Tri-Union Seafoods, LLC
(ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 100)
Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP)
(ถือหุน้ โดย TUNA ร้อยละ 100)
US Pet Nutrition, LLC (USPN)
(ถือหุน้ ร้อยละ 99 โดย TUNA และ
ร้อยละ 1 โดย Tri-Union Seafoods, LLC)
Tri-Union Frozen Products North
America, LLC (TUFPNA)
(ถือหุน้ โดย TUFP ร้อยละ100)
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC
(ถือหุน้ โดย TUFPNA ร้อยละ 100)
Thai Union Europe SAS (TUE)
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
MW Brands Seychelles Limited
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

หยุดดำเนินกิจกำร

ไทย

99.74

99.74

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
สำหรับบรรจุอำหำร

ไทย

99.54

99.54

เวียดนำม

99.55

99.55

ผูล้ งทุน

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยปลำทูน่ำและ
อำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลแช่แข็ง
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อำหำรสัตว์

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนเทคนิค

แคนำดำ

100.00

100.00

สำนักงำนใหญ่

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูส้ ่ งออกปลำทูน่ำกระป๋ อง

เซเชลส์

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยปลำทูน่ำ
และอำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง

ผูล้ งทุน

30

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

10.1

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

ชื่ อบริษัท
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
European Seafood Investments Portugal,
S.A. (ESIP) (ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Pioneer Food Cannery Limited
(ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 100)
Mareblu SRL
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
UK Seafood Investments Limited
(UKSI) (ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Indian Ocean Tuna Limited
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 60)
John West Foods Limited
(ถือหุน้ โดย UKSI ร้อยละ 100)
Irish Seafood Investments Limited
(ISIL) (ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
John West Holland BV
(ถือหุน้ โดย ISIL ร้อยละ 100)
TTV Limited
(ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 70)
(พ.ศ. 2560 ถือหุน้ โดย EPP ร้อยละ 50)
Europeenne De La Mer SAS (EDM)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
Meralliance Armoric SAS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Imsaum SCI
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Meralliance SAS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

โปรตุเกส

100.00

100.00

กำนำ

100.00

100.00

อิตำลี

100.00

100.00

สหรำช
อำณำจักร
เซเชลส์

100.00

100.00

60.00

60.00

สหรำช
อำณำจักร
ไอร์แลนด์

100.00

100.00

100.00

100.00

เนเธอร์แลนด์

100.00

100.00

กำนำ

70.00

50.00

ผูล้ งทุน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตปลำแซลมอนรมควัน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ให้เช่ำทรัพย์สิน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูจ้ ดั จำหน่ำย
ปลำแซลมอนรมควัน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ลักษณะธุรกิจ
ผูผ้ ลิต นำเข้ำ จัดจำหน่ำยและ
ส่ งออกอำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลำซำร์ดีน
และปลำแมคคำเรลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตปลำทูน่ำกระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยอำหำร
ทะเลกระป๋ อง
ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลำทูน่ำ
กระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลกระป๋ อง
หยุดดำเนินกิจกำร

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

31

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

10.1

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

ชื่ อบริษัท
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
Meralliance Logistique SAS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Meralliance Poland Sp. z.o.o
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Naco Trading AS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
The Edinburgh Salmon Company Ltd.
(ESCO) (ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Thai Union Norway AS (TUN)
(พ.ศ. 2560 ถือหุน้ โดย TUES1
ร้อยละ 100)
King Oscar AS (KON)
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100
พ.ศ. 2560 ถือหุน้ โดย TUN ร้อยละ 100)
King Oscar Inc.
(ถือหุน้ โดย KON ร้อยละ 100)
Norway Foods (Europe) NV
(ถือหุน้ โดย KON ร้อยละ 100)
Thai Union Poland Sp. Z.o.o.
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
Thai Union Germany GmbH (TUGe)
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
Thai Union Marine Nutrients GmbH
(ถือหุน้ โดย TUGe ร้อยละ 100)
Rugen Fisch AG (RUFI)
(ถือหุน้ โดย TUGe ร้อยละ 51)
Sassnitz Fisch GmbH
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ100)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

ประกอบกิจกำรขนส่ ง

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตปลำแซลมอนรมควัน

โปแลนด์

100.00

100.00

ผูจ้ ดั จำหน่ำยแซลมอน

นอร์เวย์

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำย
ปลำแซลมอนรมควัน
ผูล้ งทุน
(ควบรวมกับ KON ในเดือน
มกรำคม พ.ศ. 2561)
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำร
ทะเลกระป๋ อง

สก๊อตแลนด์

100.00

100.00

นอร์เวย์

-

100.00

นอร์เวย์

100.00

100.00

ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำย
อำหำรทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำร
ทะเลกระป๋ อง
ผูล้ งทุน

สหรัฐอเมริ กำ

100.00

100.00

เบลเยีย่ ม

100.00

100.00

โปแลนด์

100.00

100.00

เยอรมนี

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตสำรสกัดจำกน้ ำมัน
ปลำทูน่ำ
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

100.00

100.00

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

32

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

10.1

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

ชื่ อบริษัท
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
Hawesta-Feinkost Hans Westphal
GmbH & Co. KG (HAW)
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs
GmbH (ถือหุน้ โดย HAW ร้อยละ 100)
Artur Heymann GmbH & Co.KG
(HEY) (ถือหุน้ โดย HAW ร้อยละ 100)
Wefina Feinkost Gunther Wehowsky
GmbH (ถือหุน้ โดย HEY ร้อยละ 100)
Meekrone Fisch-Feinkost GmbH
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktionsund Vertriebs KG
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)
(ถือหุน้ โดย RUFI ร้อยละ 100)
Thai Union Canada Inc. (TUCa)
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
(พ.ศ. 2560 ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 80)
C.H. Rich, Inc.
(ถือหุน้ โดย TUCa ร้อยละ 100)
Thai Union Trading Europe B.V.
(ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 100)
PT Thai Union Kharisma Lestari
(ถือหุน้ โดย TFM ร้อยละ 65)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ให้บริ กำรเช่ำสิ นทรัพย์

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดำเนินกิจกำร

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

ลิทูเนีย

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรทะเล

แคนำดำ

100.00

80.00

ตัวแทนจำหน่ำยอำหำรทะเล

แคนำดำ

100.00

80.00

ผูจ้ ดั จำหน่ำยอำหำรทะเล

เนเธอร์แลนด์

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์

อินโดนีเซีย

43.49

-

33

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 Etablissements Paul Paulet SAS ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั ได้เพิ่มสัดส่ วนเงินลงทุนใน TTV
Limited โดยทำให้สดั ส่ วนเงินลงทุนสำหรับกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 50.00 เป็ นจำนวนร้อยละ 70.00 ที่รำคำจ่ำยซื้อจำนวน
0.16 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ำจำนวน 5.05 ล้ำนบำท
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 Thai Union Norway AS ได้ควบรวมกับ King Oscar AS โดยกำรโอนสิ นทรัพย์และหนี้สินทั้งหมด
กำรควบรวมดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินรวม
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 Thai Union EU Seafood 1 S.A ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั ได้เพิม่ สัดส่ วนเงินลงทุนใน Thai Union
Canada Inc. โดยทำให้สัดส่ วนเงินลงทุ นสำหรับกลุ่ มบริ ษทั เพิ่มขึ้นจำกร้ อยละ 80.00 เป็ นจำนวนร้ อยละ 100.00 ที่ รำคำจ่ำยซื้ อ
จำนวน 1 ล้ำนเหรี ยญแคนำดำ หรื อเทียบเท่ำจำนวน 24.63 ล้ำนบำท
ในเดื อ นพฤษภำคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งได้เข้ำท ำสั ญ ญำผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ ลงทุ น ในส่ ว นได้เสี ย ร้ อ ยละ 65 ของหุ ้ น ใน
PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซียและจะถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่จำนวนเงิน
86,632 ล้ำนรู ปี หรื อเทียบเท่ำ 6.5 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวยังมิได้มีกำรเรี ยกชำระค่ำหุน้

34

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (ต่อ)

10.2

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมระหว่ำงงวด มีดงั ต่อไปนี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มขึ้น
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จัดประเภทรำยกำรใหม่
เงินปั นผลรับ
กำรจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
พันบำท

10,336,972
40,122
377,995
10,603
(92,815)
(2,154)
31,283
10,702,006

835,293
40,122
(45,142)
830,273

ในระหว่ำงงวด บริ ษทั จำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่งให้แก่บริ ษทั ย่อยในฮ่องกงเป็ นจำนวนเงิน 5,025 ล้ำนบำท
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำเพื่อซื้อหุน้ จำนวนร้อยละ 25.1 ของบริ ษทั ธรรมชำติ ซีฟ้ดู รี เทล จำกัด (TSR) ซึ่ ง
จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่รำคำซื้ อเบื้องต้น 34 ล้ำนบำท โดยรำคำซื้ อจะถูกปรับปรุ งโดยใช้รำยงำน ณ วันที่ซ้ื อกิจกำร วัตถุประสงค์
ของกำรลงทุนเพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่ งในธุรกิจค้ำปลีกในประเทศไทย โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลประเภทแช่เย็นและรมควัน
ร่ วมกับธรรมชำติซีฟ้ดู โดยกำรเข้ำซื้อหุน้ เสร็ จสิ้ นภำยในเดือนเดียวกัน
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ (ต่อ)

10.2

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้
สั ดส่ วนเงินลงทุน

ชื่ อบริษทั
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษทั
บริ ษทั ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
บริ ษทั บีส ไดเมนชัน่ จำกัด
Avanti Feeds Limited (บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์อินเดีย) (1)
Seafood International Two FZCO
Avanti Frozen Foods Private Limited (2)
(ถือหุน้ โดย Avanti Feeds Limited ร้อยละ 60)
บริ ษทั ธรรมชำติ ซีฟู้ด จำกัด
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ทีเอ็น ฟำยน์ เคมีคอลส์ จำกัด (ถือหุน้ โดย TUM ร้อยละ 49)
LDH (La Doria) Limited (ถือหุน้ โดย John West Foods Limited ร้อยละ 20)
Red Lobster Master Holdings. L.P. และ GGCOF RL Blocker, LLC
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั Thai Union Investments North America LLC ร้อยละ 25)
Avanti Feeds Limited (บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์อินเดีย) (1)
(ถือหุน้ โดย TUAIH ร้อยละ 9.22)

ลักษณะธุรกิจ
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปูอดั
ธุรกิจพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้เว็บไซต์
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอำหำรสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกกุง้
ผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร
ผูผ้ ลิตและส่ งออกผลิตภัณฑ์จำกกุง้
ผูน้ ำเข้ำอำหำรทะเลและร้ำนอำหำรทะเล

ผูผ้ ลิตและส่ งออกผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จำกอำหำรทะเล
ผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร
ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอำหำรสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกกุง้

มูลค่ ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้ เสี ย

รำคำทุน

จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท

ไทย
ไทย
อินเดีย
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
อินเดีย

25.00
20.00
15.44
40.00
54.80

25.00
20.00
25.12
40.00
55.07

37,500
1,010
71,922
384
679,335

ไทย

25.10

-

(ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พันบำท
พันบำท
37,500
1,010
117,064
384
679,335

418,835
27,273
827,246
870,220

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พันบำท
394,416
26,378
1,190,518
830,552

40,122

-

40,122

-

830,273

835,293

2,183,696

2,441,864

ไทย
สหรำชอำณำจักร
สหรัฐอเมริ กำ

48.83
20.00
25.00

48.83
20.00
25.00

44,070
95,940
8,135,123

44,070
95,940
8,135,123

62,551
511,789
7,449,980

76,453
521,934
7,296,721

อินเดีย

9.22

-

4,784,854

-

493,990

-

13,059,987

8,275,133

8,518,310

7,895,108

13,890,260

9,110,426

10,702,006

10,336,972

เงินลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ใน Avanti Feeds Limited รวมเป็ นร้อยละ 24.66
(2)
บริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่ำวเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนื่องจำกบริ ษทั มีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ร่ วมไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(1)

36

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกำรร่ วมค้ ำ (ต่อ)

10.3 เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำระหว่ำงงวด มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
ส่ วนแบ่งขำดทุน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จำกัด
(กำรร่ วมค้ำของ TFM
และบริ ษทั อื่นในสัดส่วน
51:49)

Moresby International
Holdings Inc. (กำรร่ วม
ค้ำของ TUM และบริ ษทั
อื่นในสัดส่วน 33:67)
Seafood International
Holdco
(กำรร่ วมค้ำของ TUGe
และบริ ษทั อื่นในสัดส่วน
41:59)
รวม

ลักษณะธุรกิจ
จำหน่ำยอำหำรกุง้
และวัสดุในกำร
เพำะพันธุ์กงุ้ และ
ลงทุนในบริ ษทั ที่
ประกอบธุรกิจ
เพำะพันธุ์และ
จำหน่ำยกุง้
ผูล้ งทุนในธุรกิจ
กำรจับปลำ
ผูล้ งทุน

530,803
(33,164)
(5,549)
492,090

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ยังไม่ ได้ (ตรวจสอบ
ตรวจสอบ)
แล้ว)
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

รำคำทุนหักกำรด้ อยค่ำ
(ยังไม่ ได้ (ตรวจสอบ
ตรวจสอบ)
แล้ว)
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้ เสีย
(ยังไม่ ได้
(ตรวจสอบ
ตรวจสอบ)
แล้ว)
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

ไทย

34.12

26.01

148,479

209,269

330,987

371,311

หมู่เกำะ
บริ ติช
เวอร์จิ้น

33.22

33.22

170,655

170,655

102,897

100,220

หมู่เกำะเคย์
แมน

41.00

41.00

59,150

59,150

58,206

59,272

378,284

439,074

492,090

530,803

37

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
11

ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย ที่ ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ อง
ตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงำน ยำนพำหนะ และสิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้งและก่อสร้ำง และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้วย
ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมำยกำรค้ำ ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำและผูจ้ ดั จำหน่ำย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยมีกำรเคลื่อนไหวดังนี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
(ตรวจสอบแล้ว)
ซื้อสิ นทรัพย์
จัดประเภทรำยกำรใหม่
จำหน่ำยระหว่ำงงวด - สุ ทธิ
ตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด - สุ ทธิ
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
สำหรับงวด
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุ ทธิ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ที่ดนิ อำคำร
สิ นทรัพย์
และอุปกรณ์
ไม่ มีตัวตน
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดนิ อำคำร
สิ นทรัพย์
และอุปกรณ์
ไม่ มีตัวตน
พันบำท
พันบำท

25,261,479
2,483,117
(14,312)
(21,637)
(1,891)

16,771,420
173,842
11,982
-

4,474,157
201,231
(2,735)
-

1,177,318
209,011
-

(1,318,693)
(124)
(68,067)

(118,520)
(170,747)

(175,857)
-

(26,196)
-

26,319,872

16,667,977

4,496,796

1,360,133

ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน พ.ศ. 2561 ที่ ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศจำนวนรวม 634.23 ล้ำนบำท (ณ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จำนวน 275.69 ล้ำนบำท) ได้นำไปจดจำนองไว้กบั สถำบันกำรเงินเพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นและระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุฯ ข้อ 14 และ 16)
12

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

ณ วันที่

เงินลงทุนเผือ่ ขำย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท
827,635
5,565
833,200

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท
1,006,784
5,321
1,012,105

789,865
1,500
791,365

987,028
1,500
988,528
38

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
12

เงินลงทุนระยะยำวอื่น (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ ขำยในระหว่ำงงวดสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยนพ.ศ. 2561

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
พันบำท

1,006,784
23,702
(169,800)
(33,415)
364
827,635

987,028
(169,800)
(27,363)
789,865

รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำยเงินลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในเงินลงทุน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
13

ค่ ำควำมนิยม
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุ ทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
14

14,080,065
(218,089)
13,861,976

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน

ณ วันที่

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ทรัสต์รีซีทและสิ นเชื่อเพื่อกำรส่ งออก
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกธนำคำร

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท

300,657
4,197,005
9,551,459

242,316
5,318,163
9,685,295

169,305
3,432,069

2,467,258
2,773,022

14,049,121

15,245,774

3,601,374

5,240,280

39

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
14

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 :
ร้อยละ 1.25 ต่อปี ) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้น ทรัสต์รีซีท และสิ นเชื่ อเพื่อกำรส่ งออกซึ่ งมีอตั รำดอกเบี้ยอยูร่ ะหว่ำง
ร้ อ ยละ 1.30 ต่ อ ปี ถึ งร้ อ ยละ 4.00 ต่ อ ปี และระหว่ำงร้ อ ยละ 1.45 ต่ อ ปี ถึ งร้ อ ยละ 2.55 ต่ อ ปี ตำมล ำดับ (ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี และร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.97 ต่อปี ตำมลำดับ)
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่ำวค้ ำประกันโดยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสิ นค้ำคงเหลือ ของกลุ่มบริ ษทั

15

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

ณ วันที่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุฯ ข้อ 22)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและเจ้ำหนี้อื่น
- กิจกำรอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและเจ้ำหนี้อื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้ำงจ่ำย
เงินมัดจำและรำยได้รับล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท

10,720,779

13,329,181

2,098,319

2,811,590

226,098

284,285

394,254

527,646

7,012,304

5,277,197

769,300

825,912

11,186
13,744
382,165

47,834
17,061
308,300

2,959
1,266
51,037

30,163
5,060
36,404

464,638

550,831

155,838

148,882

11,991
18,842,905

7,984
19,822,673

2,278
3,475,251

359
4,386,016

40

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
16

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุ ทธิ

ณ วันที่

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท

720,836

849,286

579,061

797,144

14,671,381

14,711,748

14,106,005

14,073,831

15,392,217

15,561,034

14,685,066

14,870,975

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในระหว่ำงงวดสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
กำรจ่ำยคืนเงินกูย้ มื
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
พันบำท

15,561,034
35,719
8,333
(241,139)
34,078
(5,808)
15,392,217

14,870,975
8,333
(225,000)
30,758
14,685,066

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเป็ นสัญญำกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่ งเพื่อใช้
ในกำรดำเนินงำน ซื้ อเครื่ องจักร ลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ และก่อสร้ำงโรงงำน เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินจำนวน 281.74 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : 67.08 ล้ำนบำท) ค้ ำประกันโดยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ของ
กลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำวงเงินสิ นเชื่ อ รวมทั้งรักษำอัตรำส่ วน
ทำงกำรเงินบำงประกำร และรวมถึงกำรจำกัดกำรก่อหนี้ กำรทำสัญญำเช่ำเพื่อกำรลงทุน รำยจ่ำยฝ่ ำยทุน รำยกำรเกี่ยวกับกิจกำรใน
กลุ่มบริ ษทั กำรจัดสรรและจ่ำยเงินปั นผล
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
16

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุ ทธิ (ต่อ)
วงเงินกู้ยืม
กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ มื กับสถำบันกำรเงินหลำยแห่งที่ยงั ไม่ได้ใช้ดงั นี้

17

ณ วันที่

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

สกุลเงินบำท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร

33,900 ล้ำนบำท
314 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
20 ล้ำนยูโร

33,750 ล้ำนบำท
316 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
27 ล้ำนยูโร

หุ้นกู้ - สุ ทธิ
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูข้ อง
บริ ษทั ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้ำนบำท หรื อเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่ำเพื่อใช้ชำระหนี้เดิมและเพื่อรองรับกำรขยำยตัวใน
อนำคต โดยเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปและ/หรื อผูล้ งทุนสถำบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่ำงประเทศ
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูข้ อง
บริ ษทั จำกปั จจุบนั ภำยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000 ล้ำนบำท เป็ นภำยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้ำนบำท หรื อ เงินสกุลอื่น
ในวงเงินเทียบเท่ำ โดยเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนสถำบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่ำงประเทศ
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูข้ อง
บริ ษทั จำกปั จจุบนั ภำยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้ำนบำท เป็ นภำยในวงเงินจำนวนไม่เกิน 40,000 ล้ำนบำท หรื อ เงินสกุลอื่น
ในวงเงินเทียบเท่ำ โดยเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนสถำบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่ำงประเทศ
เมื่ อวันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้มีกำรออกหุ ้นกู้ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นจำนวน 75 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ เพื่อใช้
สำหรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต หุ ้นกูด้ งั กล่ำวมีระยะเวลำครบกำหนด 10 ปี และมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยมีกำรจ่ำย
ดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุน้ กูด้ งั กล่ำวเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนสถำบันและผูล้ งทุนขนำดใหญ่
ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้มีกำรออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท เป็ นจำนวนรวม
ทั้งสิ้ น 10,000 ล้ำนบำท โดยหุน้ กูด้ งั กล่ำวเสนอขำยแก่ผลู ้ งทุนสถำบันและผูล้ งทุนขนำดใหญ่
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้มีกำรออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท เป็ นจำนวนรวม
ทั้งสิ้ น 12,000 ล้ำนบำท โดยหุ ้นกู้ดงั กล่ำวเสนอขำยแก่ผูล้ งทุ นสถำบันและผูล้ งทุ นขนำดใหญ่ กำรออกหุ ้นกู้ดงั กล่ำวมี เงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตรำส่ วนทำงกำรเงินบำงประกำรที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำม
42

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
17

หุ้นกู้ - สุ ทธิ (ต่อ)
บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูช้ นิดไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมและ
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หุ้นกู้

อัตรำดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี ) อำยุ

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

จำนวนหน่ วย
พันหน่ วย

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
ล้ ำนบำท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ล้ ำนบำท

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

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

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

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

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

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

2,500
6,000
2,000
2,000
3,500
2,000
2,500
4,000
36,250
(39)
36,211
(3,150)
33,061

2,464
6,000
2,000
2,000
3,500
2,000
2,500
4,000
36,214
(45)
36,169
36,169

ครบกำหนด

หุ ้นกูด้ งั กล่ำวข้ำงต้นระบุให้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ เช่น กำรรักษำอัตรำส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและ
อัตรำส่ วนของควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดกำรออกหุน้ กู้ เช่น ต้องไม่จ่ำยเงินปั นผล
ในรู ปของเงินสดในแต่ละปี บัญชีเป็ นจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุ ทธิประจำปี ในงบกำรเงินรวม เป็ นต้น

43

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
17

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

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูร้ อตัดจ่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
18

36,168,880
36,045
5,428
36,210,353

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน - สุ ทธิ

ณ วันที่

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

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท

194,670
(18,593)
176,077

221,732
(19,690)
202,042

17,044
(888)
16,156

21,354
(1,274)
20,080

45,100
130,977
176,077

47,257
154,785
202,042

9,456
6,700
16,156

7,278
12,802
20,080
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
19

ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ต้ งั ค้ำงจ่ำยโดยใช้วธิ ีกำรประมำณกำรจำกฝ่ ำยบริ หำรโดยใช้อตั รำภำษีเดียวกับที่ใช้กบั กำไรรวมทั้งปี ที่คำดว่ำ
จะเกิ ดขึ้น สำหรับข้อมูลทำงกำรเงินรวม ประมำณกำรอัตรำภำษีเงินได้ที่ใช้สำหรับงวดสำมเดื อนและงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 : อัตรำร้อยละ -4.24 และ -1.65 ตำมลำดับ (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 : อัตรำร้อยละ 1.34 และ 6.64
ตำมลำดับ) ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรซื้ อบริ ษทั ร่ วมและกำรลดลงของ
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ

20

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุ ทธิ สำหรับ
ผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นรวมเป็ นเงินจำนวน 3,149 ล้ำนบำท แต่เนื่ องจำกมติที่ประชุ มคณะกรรมกำร
บริ ษทั เมื่อวันที่ 7 สิ งหำคม พ.ศ. 2560 ได้อนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนรอบหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ในอัตรำหุน้ ละ 0.32 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน 1,527 ล้ำนบำท ซึ่ งได้จ่ำยแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2560
จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ำยในอัตรำหุน้ ละ 0.34 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน 1,622 ล้ำนบำท ซึ่งจ่ำยแล้วในวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2561

21

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

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
กำไรสุ ทธิสำหรับปี ที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (พันบำท)
- จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
- จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสุ ทธิสำหรับปี ที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (พันบำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือ
โดยผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (พันหุน้ )
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำทต่ อหุ้น)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

2,300
7,339

1,501,193
(80,162)

2,362,198
-

1,453,254
-

9,639

1,421,031

2,362,198

1,453,254

4,771,815

4,771,815

4,771,815

4,771,815

-

0.29

0.50

0.30
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
21

กำไรต่ อหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
กำไรสุ ทธิสำหรับปี ที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (พันบำท)
- จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
- จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไรสุ ทธิสำหรับปี ที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (พันบำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือ
โดยผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (พันหุน้ )
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำทต่ อหุ้น)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

861,462
17,163

2,897,836
(44,467)

7,404,641
-

1,759,849
-

878,625

2,853,369

7,404,641

1,759,849

4,771,815

4,771,815

4,771,815

4,771,815

0.18

0.60

1.55

0.37

บริ ษทั ไม่มีกำไรต่อหุน้ ปรับลดในระหว่ำงงวดที่นำเสนอรำยงำน ดังนั้น จึงไม่มีกำรนำเสนอกำไรต่อหุน้ ปรับลด

46

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
22

รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ใหญ่สูงสุ ด ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ กลุ่มของครอบครัวจันศิริ โดยถือหุ ้นในบริ ษทั คิดเป็ นจำนวนร้อยละ
20.30 ของหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั จำนวนหุน้ ที่เหลือถือโดยบุคคลทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำที่สำคัญได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุฯ ข้อ 10
รำยกำรต่อไปนี้เป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รำยได้ จำกกำรขำย

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
รำยได้ จำกกำรขำยสิ นค้ ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

รำยได้ ดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

รำยได้ เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

1,068,092
196,827
1,264,919

863,948
227,260

2,031,737
360
71,053

1,091,208

2,103,150

1,926,504
4,914
124,943
2,056,361

241,572
241,572

239,408
239,408

453,219
453,219

407,514
407,514

-

-

1,816,648
-

-

-

1,816,648

1,276,052
33,000
1,309,052

40,924
60
40,984

34,980
69

1,343
68
69

35,049

1,480

32,479
6,025
69
38,573
47

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
22

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

รำยได้ จำกกำรขำย (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
รำยได้ จำกกำรขำยสิ นค้ ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

รำยได้ ดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

รำยได้ เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

1,690,620
404,984
2,095,604

1,571,258
452,390
2,023,648

3,847,129
3,789
152,640
4,003,558

4,489,490
7,502
249,363
4,746,355

459,693
459,693

481,725
481,725

865,870
865,870

787,022
787,022

-

-

2,014,122
33,250
2,047,372

1,276,052
33,000
1,309,052

66,687
148
66,835

61,821
240
62,061

27,117
187
133
27,437

86,413
6,121
138
92,672
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
22

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

กำรซื้อสิ นค้ ำและบริกำร

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
ซื้อสิ นค้ ำและบริกำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ซื้อสิ นทรัพย์ ถำวร
และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
ซื้อสิ นค้ ำและบริกำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ซื้อสิ นทรัพย์ ถำวร
และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

115,767
348,405
464,172

133,314
370,262
503,576

384,013
1,447
35,862
421,322

573,147
104,236
14,187
691,570

42,635
42,635

34,885
34,885

55,437
5,091
60,528

330
5,056
5,386

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

244,928
698,796
943,724

356,068
687,519
1,043,587

645,767
4,264
65,404
715,435

968,092
256,496
41,536
1,266,124

72,779
72,779

53,620
53,620

55,437
10,636
66,073

330
7,638
7,968
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
22

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

ยอดค้ ำงชำระทีเ่ กิดจำกกำรขำยและซื้อสิ นค้ ำ ซื้อสิ นทรัพย์ ถำวร และซื้อบริกำร

ณ วันที่

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

ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
- กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ (1)

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

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท

205,200
66,209
271,409

139,793
64,934
204,727

1,280,160
26
13,544
1,293,730

1,933,552
3,355
38,259
1,975,166

1,133,537
1,133,537

656,590
656,590

861,092
861,092

466,796
466,796

185,281
40,817
226,098

227,433
56,852
284,285

388,993
3,283
1,978
394,254

495,736
31,910
527,646

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ดอกเบี้ยค้ำงรับจำกบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำในข้อมูลทำงกำรเงินรวมส่ วนที่จดั ไว้เป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 801 ล้ำนบำท
(1)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
22

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

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ /เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

ณ วันที่

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท

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

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท

134,640
134,640

69,870
69,870

12,932,297
12,932,297

7,452,933
7,452,933

11,442,684
11,442,684

11,274,911
11,274,911

36,828,431
36,828,431

37,872,816
37,872,816

กำรเปลี่ยนแปลงในเงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันระหว่ำงงวด สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิม่ ขึ้น
โอนจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
รับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยำว
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
พันบำท

11,274,911
167,773
11,442,684

37,872,816
132,490
1,346,089
(2,412,510)
(110,454)
36,828,431

51

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
22

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

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ /เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

ณ วันที่

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

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวำคม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท

95,700
95,700

119,300
119,300

440,640
440,640

693,499
693,499

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำคัญของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือน มีรำยละเอียด
ดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
110,824
102,361
22,693
235,878

57,611
5,823
18,991
82,425

83,635
2,326
10,022
95,983

38,416
2,490
5,437
46,343

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท
พันบำท
พันบำท
199,790
111,299
33,446
344,535

133,341
12,430
25,516
171,287

135,317
4,651
20,775
160,743

77,597
4,979
11,962
94,538
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
23

ข้ อมูลกระแสเงินสด

23.1 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำรกระทบยอดกำไรสุ ทธิให้เป็ นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน

หมำยเหตุ

กำไรก่ อนภำษีเงินได้
จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
รวม
รำยกำรปรับปรุง
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยส่ วนลด/ส่ วนเกิน
จำกสัญญำอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
(กลับรำยกำร) ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(กลับรำยกำร) ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของ
สิ นค้ำคงเหลือ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ของกลุ่ม
ที่จำหน่ำยที่จดั ประเภทไว้เพื่อขำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กำไรจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วม
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ระยะยำวอื่น
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำย
และตัดจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รำยได้เงินปั นผล
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบี้ยรับ
รวม

11
11

11

10

10

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

1,052,318
17,163
1,069,481

3,329,625
(44,467)
3,285,158

7,415,799
7,415,799

1,767,686
1,767,686

1,318,693
118,520

1,238,398
117,679

175,857
26,196

188,547
11,702

(7,218)
(8,547)

(65,961)
(9,296)

(2,783)
18,635

(51,955)
3,680

(120,022)
124

163,453
43,349

11,320
-

8,692
-

166,738

22,230
134,498

51,422

35,891

(163,757)

-

(4,979,422)

-

1,182

-

1,182

-

400

38,192

(539)

6,159

(344,831)
1,633,057
(6,754)
1,005,536
(502,493)
3,090,628

(389,286)
260,766
(16,236)
1,060,745
(540,637)
2,057,894

1,215,201
(2,054,122)
858,349
(901,205)
(5,579,909)

274,557
(1,325,288)
857,417
(846,674)
(837,272)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
23

ข้ อมูลกระแสเงินสด (ต่อ)

23.1 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน (ต่อ)
กำรกระทบยอดกำไรสุ ทธิให้เป็ นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ)

สำหรับงวดหกดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และ
หนีส้ ิ นดำเนินงำน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นลดลง
สิ นค้ำคงเหลือ (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น
จ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุ ง
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้สินดำเนินงำน
เงินสดได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
- จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบำท
พันบำท

638,993
3,483,564
70,064
122,484
(902,715)
14,121
193,714
(64,426)
3,555,799

(1,206,520)
(1,287,331)
196,053
(149,187)
2,028,534
(220,840)
15,304
(14,365)
(638,352)

853,311
324,953
9,203
(10,235)
(875,438)
(2,239)
21,012
(10,730)
309,837

598,845
(172,384)
39,614
19,438
639,300
(17,099)
21,754
(554)
1,128,914

1,069,481
3,090,628

3,285,158
2,057,894

7,415,799
(5,579,909)

1,767,686
(837,272)

3,555,799
7,715,908
(187,016)
7,528,892

(638,352)
4,704,700
(429,270)
4,275,430

309,837
2,145,727
(6,832)
2,138,895

1,128,914
2,059,328
(4,607)
2,054,721
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
23

ข้ อมูลกระแสเงินสด (ต่อ)

23.2 กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ิ นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจำกกิจกรรมจัดหำเงินสำมำรถแสดงได้ดงั นี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงินสด
กำรเปลีย่ นแปลงของรำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
กำรเพิ่มขึ้น
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรออกหุน้ กู้
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560

รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงินสด
กำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด
กำรเพิ่มขึ้น
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรออกหุน้ กู้
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบัน
จำกกิจกำร
จำกสถำบัน
กำรเงิน ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กำรเงิน
พันบำท
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นตำม
สั ญญำเช่ ำ
หุ้นกู้
กำรเงิน
พันบำท
พันบำท

15,003,458
(1,211,850)

119,300
(23,600)

15,561,034
(205,420)

36,168,880
-

202,042
(24,507)

(4,417)
(38,727)
13,748,464

95,700

8,333
34,078
(5,808)
15,392,217

5,428
36,045
36,210,353

1,058
-

เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบัน
จำกกิจกำร
จำกสถำบัน
กำรเงิน ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กำรเงิน
พันบำท
พันบำท
พันบำท

(2,516)
176,077

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นตำม
สั ญญำเช่ ำ
หุ้นกู้
กำรเงิน
พันบำท
พันบำท

36,660,393
(23,391,268)

77,000
2,400

1,728,058 26,917,034
13,877,351 9,477,856

290,747
(51,514)

9,084
(44,495)
13,233,714

79,400

6,997
5,211
(100,764) (139,065)
242
15,511,884 36,261,036

10,955
2,269
252,457
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
23

ข้ อมูลกระแสเงินสด (ต่อ)

23.2 กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ิ นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจำกกิจกรรมจัดหำเงินสำมำรถแสดงได้ดงั นี้ (ต่อ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561

รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงินสด
กำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรออกหุน้ กู้
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560

รำคำตำมบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงินสด
กำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
ตัดจำหน่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรออกหุน้ กู้
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบัน
จำกกิจกำร
จำกสถำบัน
กำรเงิน ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กำรเงิน
พันบำท
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นตำม
สั ญญำเช่ ำ
หุ้นกู้
กำรเงิน
พันบำท
พันบำท

5,240,280
(1,634,489)

693,499
(220,188)

14,870,975 36,168,880
(225,000)
-

20,080
(3,924)

(4,417)
3,601,374

(32,671)
440,640

8,333
5,428
30,758
36,045
14,685,066 36,210,353

16,156

เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบัน
จำกกิจกำร
จำกสถำบัน
กำรเงิน ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กำรเงิน
พันบำท
พันบำท
พันบำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นตำม
สั ญญำเช่ ำ
หุ้นกู้
กำรเงิน
พันบำท
พันบำท

28,638,929
(25,194,939)

923,957
(520,490)

1,542,851 26,917,034
13,960,571 9,477,856

32,321
(8,398)

9,109
3,453,099

537
404,004

6,997
5,211
(100,523) (139,065)
15,409,896 36,261,036

23,923
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
24

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจจะเกิดขึน้

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

ณ วันที่

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

สัญญำสร้ำงอำคำร
โรงงำนและคลังสิ นค้ำ

140 ล้ำนบำท
3 ล้ำนยูโร
-

167 ล้ำนบำท
3 ล้ำนยูโร
1 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ

-

-

สัญญำซื้อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

213 ล้ำนบำท
1 ล้ำนยูโร
-

168 ล้ำนบำท
3 ล้ำนยูโร
1 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ

42 ล้ำนบำท
-

2 ล้ำนบำท
-

24.2 กำรคำ้ ประกัน
ก)
ข)

ค)

ง)

จ)

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท มี ห นัง สื อ ค้ ำประกัน ที่ อ อกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษ ัท จ ำนวน 34 ล้ำนบำท
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จำนวน 31 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษทั ย่อยจำนวน 91 ล้ำนบำท
1 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ 4 ล้ำนยูโร 6 ล้ำนโครนนอร์ เวย์ และ 1 ล้ำนสล็อตติโปแลนด์ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จำนวน
91 ล้ำนบำท 2 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ 3 ล้ำนยูโร 6 ล้ำนโครนนอร์ เวย์ และ 1 ล้ำนสล็อตติโปแลนด์) ซึ่ งเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำน
ตำมปกติของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีหนังสื อค้ ำประกันจำนวน 13 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 13 ล้ำนเหรี ยญสหรั ฐ ฯ) ซึ่ งออกให้ แ ก่ ส ถำบัน กำรเงิ น แห่ งหนึ่ งเพื่ อ ค้ ำประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ให้แ ก่
บริ ษทั ย่อยของกำรร่ วมค้ำของกลุ่มบริ ษทั
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท มี ห นัง สื อ ค้ ำประกัน ที่ อ อกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษ ัท จ ำนวน 22 ล้ำนยูโ ร
8 ล้ำนเหรี ยญแคนำดำ และ 6 ล้ำนหยวน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จำนวน 22 ล้ำนยูโร 8 ล้ำนเหรี ยญแคนำดำ และ
6 ล้ำนหยวน) เพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อให้กบั บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งไม่มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษทั ย่อย (ณ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จำนวน 61 ล้ำนบำท) เพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่กำรร่ วมค้ำของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
24

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจจะเกิดขึน้ (ต่อ)

24.3 คดีฟ้องร้ อง
Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) ได้รับหมำยเรี ยกจำกกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
(United States Department of Justice หรื อ “DOJ”) เพื่อให้ขอ้ มูลในกำรสอบสวนกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำใน
อุตสำหกรรมอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิ ดผนึ ก โดย Tri-U ได้ให้ควำมร่ วมมื อกับรั ฐบำลอย่ำงเต็มที่ รวมถึ งกำรมอบเอกสำรและ
หลักฐำนอื่นตำมหมำยเรี ยก ทั้งนี้ Tri-U ได้รับกำรผ่อนผันแบบมีเงื่อนไข (Conditional Leniency Program) ซึ่ งสถำนะกำรผ่อนผันแบบ
มีเงื่อนไขดังกล่ำวหมำยควำมว่ำ หำกทำง Tri-U และผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนของ Tri-U ให้ควำมร่ วมมือในขั้นตอนของกำรสอบสวน
จะไม่ถูกดำเนินคดีหรื อถูกเรี ยกให้ตอ้ งชำระค่ำปรับ ปั จจุบนั กำรสอบสวนดังกล่ำวยังอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร
นอกจำกนี้ Tri-U ได้ถูกฟ้ องเป็ นจำเลยในคดี แพ่งหลำยคดี ท้ งั ที่ถูกดำเนิ นคดี แบบกลุ่มและที่ ถูกฟ้ องร้ องโดยตรง ซึ่ งโจทก์ ได้แก่
ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนขำยของชำ และลูกค้ำหลำยรำยที่อำ้ งว่ำซื้ ออำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิ ดผนึ กจำก Tri-U และจำเลยร่ วม คำฟ้ องคดี
แพ่งดังกล่ำวได้ระบุ เรื่ องกำรร่ วมกันกำหนด เพิ่ม คงไว้ซ่ ึ งรำคำ และ/หรื อ ทำให้รำคำของอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิ ดผนึ กใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กำนั้นคงที่ ซึ่งฝ่ ำฝื นกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำมำตรำ 1 และ 3 ภำยใต้กฎหมำยป้องกันกำรผูกขำด (Sherman
Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) และละเมิดกฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ กำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กำรประกอบกำรค้ำที่ไม่
เท่ำเทียม และกำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กำ โดยโจทก์มีกำรเรี ยกค่ำชดเชยในควำมเสี ยหำยดังกล่ำว
ระหว่ำงไตรมำสที่สองของปี พ.ศ. 2561 Tri-U ได้ขอ้ สรุ ปสำหรับข้อเรี ยกร้องทำงแพ่งเกี่ยวกับกำรป้ องกันกำรผูกขำดกับหนึ่งในลูกค้ำ
ปลีกรำยใหญ่ที่สุด โดย Tri-U ได้มีกำรจ่ำยชำระเงินและจะมีกำรเข้ำร่ วมโครงกำรควำมร่ วมมือต่ำง ๆ และนโยบำยส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์
ใหม่ร่วมกัน รวมถึงกำรเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่ำนร้ำนค้ำปลีกดังกล่ำว นอกจำกนี้ Tri-U ยังได้บรรลุขอ้ ตกลงในหลักกำรที่จะจ่ำย
ชำระข้อเรี ยกร้องให้แก่กลุ่มผูค้ ำ้ ปลีกรำยต่ำง ๆ จำกข้อตกลงในสัญญำดังกล่ำว Tri-U ได้ประมำณกำรจำนวนที่จะต้องชำระทั้งหมด
สำหรับคดีแพ่งเป็ นจำนวน 42.6 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งได้ถูกรับรู ้ในระหว่ำงงวดไตรมำสสองแล้ว
John West Foods Limited (JWF)
เมื่อวันที่ 2 มกรำคม พ.ศ. 2561 JWF ได้รับแจ้งเกี่ ยวกับแผนเพื่อกำรดำเนิ นกำรของสำนักงำนอัยกำรแห่ งสหรำชอำณำจักร (UK
Crown Prosecution Service) ในกำรดำเนิ น คดี ต่ อ JWF บนข้อกล่ ำวอ้ำงว่ำกระท ำควำมผิด เกี่ ยวกับ กำรดำเนิ น ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อ ง
โดยตรงกับกำรทำประมงที่ ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้ กำรควบคุม (IUU fishing) อัน เนื่ องมำจำกกำรน ำเข้ำปลำจำก
ประเทศกำนำในช่วงระยะเวลำระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2557 โดยกำรพิจำรณำคดีนดั แรกมีข้ ึนเมื่อวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2561
ณ ศำลมำจีสเตรท (Magistrate court) ไทน์แอนด์แวร์ (Tyne & Wear) ขณะนี้ JWF อยู่ในระหว่ำงกำรต่อสู ้คดี และยังไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ควำมเป็ นไปได้และผลกระทบทำงกำรเงินจำกผลของคดีดงั กล่ำวได้อย่ำงสมเหตุสมผล
นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยบำงแห่งในกลุ่มบริ ษทั Thai Union Europe อยูร่ ะหว่ำงกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี โดยบริ ษทั ย่อย
ได้ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบ ซึ่ งผลจำกกำรตรวจสอบยังไม่เป็ นที่สรุ ป อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริ หำรคำดว่ำจะไม่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มบริ ษทั อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
58

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
25

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

25.1 สั ญญำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำและสั ญญำสิ ทธิ
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้ อหรื อขำยสิ นค้ำ และกำรกูย้ มื หรื อให้กยู้ มื เงิน
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ตกลงทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสญ
ั ญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

สกุลเงิน

จำนวน
ที่ซื้อ
(ล้ำน)

จำนวน
ที่ขำย
(ล้ำน)

บริษทั
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

18

762

เยน
ยูโร
ปอนด์องั กฤษ

-

553
210
25

บริษทั ย่ อย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

29

312

เยน
ดอลลำร์ออสเตรเลีย

-

325
12

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

27

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

38

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

11

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

2

-

30
303
2

1
-

สล็อตติโปแลนด์

4

-

ดอลลำร์แคนำดำ

4

-

ยูโร
ยูโร
โครนนอร์เวย์
โครนนอร์เวย์

อัตรำแลกเปลีย่ นตำมสัญญำของ
จำนวนที่ซื้อ

จำนวนที่ขำย

วันครบกำหนดตำมสัญญำ

31.06 - 32.98 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
-

30.79 - 33.58 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.29 - 0.31 บำทต่อเยน
38.69 - 48.45 บำทต่อยูโร
43.73 - 44.74 บำทต่อปอนด์
อังกฤษ

กรกฎำคม พ.ศ. 2561 - มิถุนำยน พ.ศ. 2562

31.11 - 33.10 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
-

30.93 - 33.34 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.29 - 0.30 บำทต่อเยน
24.18 - 26.09 บำท
ต่อดอลลำร์ออสเตรเลีย
-

กรกฎำคม พ.ศ. 2561 - มีนำคม พ.ศ. 2562

0.79 - 0.83 ยูโร
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.70 - 0.75 ปอนด์องั กฤษ
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
1.28 ดอลลำร์แคนำดำ
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.88 - 0.92 ปอนด์องั กฤษต่อยูโร
0.10 - 0.11 ยูโรต่อโครนนอร์เวย์
0.09 ปอนด์องั กฤษต่อโครน
นอร์เวย์
0.28 - 0.30 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ต่อสล็อตติโปแลนด์
0.77 - 0.78 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ต่อดอลลำร์แคนำดำ

กันยำยน พ.ศ. 2561 - มิถุนำยน พ.ศ. 2562
สิ งหำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2565
ตุลำคม พ.ศ. 2561 - กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

มกรำคม พ.ศ. 2562 - กรกฎำคม พ.ศ. 2562
กันยำยน พ.ศ. 2561 - มิถุนำยน พ.ศ. 2562
กรกฎำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561

-

กรกฎำคม พ.ศ. 2561 - กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

3.58 - 3.65 สล็อตติโปแลนด์
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
-

กรกฎำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561

9.52 - 9.57 โครนนอร์เวย์ต่อยูโร
-

กรกฎำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561
กรกฎำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561
กรกฎำคม พ.ศ. 2561 - กรกฎำคม พ.ศ. 2562
กรกฎำคม พ.ศ. 2561 - มิถุนำยน พ.ศ. 2562

กรกฎำคม พ.ศ. 2561- สิ งหำคม พ.ศ. 2561

-

สิ งหำคม พ.ศ. 2561 - ตุลำคม พ.ศ. 2561

-

สิ งหำคม พ.ศ. 2561
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
25

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

25.1 สั ญญำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำและสั ญญำสิ ทธิ (ต่อ)
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสญ
ั ญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

สกุลเงิน

จำนวน จำนวน
ที่ซื้อ ทีข่ ำย
(ล้ำน) (ล้ำน)

บริษทั
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

27

321

เยน
ยูโร
ปอนด์องั กฤษ

-

370
271
20

บริษทั ย่ อย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

28

326

เยน
ยูโร
ดอลลำร์ออสเตรเลีย

-

12
1
17

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

40

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

39

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

22

56
477
1
2
9

1
-

ยูโร
ยูโร
โครนนอร์เวย์
โครนนอร์เวย์
สล็อตติโปแลนด์
สล็อตติโปแลนด์

อัตรำแลกเปลีย่ นตำมสัญญำของ
จำนวนที่ซื้อ

จำนวนที่ขำย

32.58 - 33.29 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
-

32.38 - 34.10 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.31 บำทต่อเยน
38.96 - 48.45 บำทต่อยูโร
43.73 - 44.24 บำทต่อปอนด์องั กฤษ

มกรำคม พ.ศ. 2561 - เมษำยน พ.ศ. 2562

32.42 - 33.17 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
-

32.28 - 34.96 บำท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.29 บำทต่อเยน
38.29 - 39.13 บำทต่อยูโร
24.49 - 26.15 บำท
ต่อดอลลำร์ออสเตรเลีย
-

มกรำคม พ.ศ. 2561 - กันยำยน พ.ศ. 2561

-

มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561

3.58 - 3.65 สล็อตติโปแลนด์
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
9.46 - 9.57 โครนนอร์เวย์ต่อยูโร
-

มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561

0.82 - 0.84 ยูโร
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.74 - 0.76 ปอนด์องั กฤษ
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.73 - 0.92 ปอนด์องั กฤษต่อยูโร
0.10 - 0.11 ยูโรต่อโครนนอร์เวย์
0.09 ปอนด์องั กฤษต่อโครนนอร์เวย์
0.24 ยูโรต่อสล็อตติโปแลนด์
0.28 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำต่อสล็อต
ติโปแลนด์

วันครบกำหนดตำมสัญญำ

กันยำยน พ.ศ. 2561
มีนำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2565
มิถุนำยน พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561

ธันวำคม พ.ศ. 2561
มีนำคม พ.ศ. 2561 - กรกฏำคม พ.ศ. 2561
มิถุนำยน พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561
มกรำคม พ.ศ. 2561 - มกรำคม พ.ศ. 2562

มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561
มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561
มกรำคม พ.ศ. 2561 - มกรำคม พ.ศ. 2562
มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561
มกรำคม พ.ศ. 2561 - ธันวำคม พ.ศ. 2561
พฤษภำคม พ.ศ. 2561 - สิ งหำคม พ.ศ. 2561
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
25

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

25.1 สั ญญำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำและสั ญญำสิ ทธิ (ต่อ)
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสัญญำสิ ทธิ ที่ในอนำคตที่มีเงื่อนไขพิเศษกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่ ง
โดยสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมีภำระกำรขำยเงินตรำต่ำงประเทศให้แก่กลุ่มบริ ษทั จำนวน 20 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีอตั รำแลกเปลี่ยน
ที่ 31.34 บำทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จำนวน 17 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีอตั รำแลกเปลี่ยนระหว่ำง
33.23 บำทถึง 33.92 บำท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ) และกำรซื้ อเงินตรำต่ำงประเทศจำกกลุ่มบริ ษทั จำนวน 36 ล้ำนโครนนอร์ เวย์ โดยมี
อัต รำแลกเปลี่ ยนที่ 0.11 ยูโรต่ อ 1 โครนนอร์ เวย์ (ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 54 ล้ำนโครนนอร์ เวย์ โดยมี อ ัต รำ
แลกเปลี่ยนที่ 0.11 ยูโรต่อ 1 โครนนอร์เวย์) ตำมลำดับ สัญญำดังกล่ำวจะครบกำหนดภำยในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562
25.2 สั ญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้
รำยละเอี ยดของสัญ ญำแลกเปลี่ ยนอัต รำดอกเบี้ ยที่ ยงั คงมี ผลบังคับ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2561 และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม
พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
บริ ษทั
บริ ษทั ไม่มีสญ
ั ญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
บริ ษทั ย่อย

1
2
3
4

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) และ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้ รับตำม
อัตรำดอกเบีย้ จ่ ำยตำม
วันสิ้นสุ ดสั ญญำ
สั ญญำแลกเปลี่ยน (ต่ อปี )
สั ญญำแลกเปลี่ยน (ต่ อปี )
22 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.37
ตุลำคม พ.ศ. 2564
50 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.18
ธันวำคม พ.ศ. 2565
100 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.18
ธันวำคม พ.ศ. 2565
22 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.10
ธันวำคม พ.ศ. 2565
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
25

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

25.3 สั ญญำแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้
รำยละเอียดของสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
มีดงั นี้
บริ ษทั

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ รับตำมสั ญญำ
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ จ่ ำยตำมสั ญญำ
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้ (ต่ อปี )
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้ (ต่ อปี )
14 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
442 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92
4,106 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.32
97 ล้ำนยูโร
50 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว USDLIBOR 1,769 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
3 เดือน บวกร้อยละ 1.00
6 เดือนบวกร้อยละ 0.80
2,050 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
1,647 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 40 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
80 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 2 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
27 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
118 ล้ำนสล็อตติ
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว WIBOR
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ
โปแลนด์
3 เดือนบวกร้อยละ 3.38
2.10
1,066 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.70
27 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.73
976 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 30 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70
6 เดือนบวกร้อยละ 1.80
737 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
23 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
573 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
18 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
1,089 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 27 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3
6 เดือนบวกร้อยละ 2.15
เดือนบวกร้อยละ 3.15
656 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.53
17 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3
เดือนบวกร้อยละ 3.15
233 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.69
6 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3
เดือนบวกร้อยละ 3.15
505 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
14 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
1,452 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05
40 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98
426 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.68
13 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
488 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
15 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
75 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66
2,529 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66

วันสิ้นสุ ดสั ญญำ
กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ธันวำคม พ.ศ. 2562
กันยำยน พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564

ตุลำคม พ.ศ. 2564
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มกรำคม พ.ศ. 2566
มกรำคม พ.ศ. 2566
มกรำคม พ.ศ. 2566
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มกรำคม พ.ศ. 2569
เมษำยน พ.ศ. 2569
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
25

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

25.3 สั ญญำแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ (ต่อ)
รำยละเอียดของสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
มีดงั นี้ (ต่อ)
บริ ษทั (ต่อ)
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ รับตำมสั ญญำ
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ จ่ ำยตำมสั ญญำ
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้ (ต่ อปี )
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้ (ต่ อปี )
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 20 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.54
1 614 ล้ำนบำท
3 เดือนลบร้อยละ 0.06
442 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
2 14 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92
4,106
ล้
ำ
นบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.32
97 ล้ำนยูโร
3
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 70 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
4 2,428 ล้ำนบำท
3 เดือนบวกร้อยละ 3.56
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 70 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
5 2,433 ล้ำนบำท
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50
2,780
ล้
ำ
นบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 80 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
6
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 100 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
7 3,475 ล้ำนบำท
6 เดือนบวกร้อยละ 3.50
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 55 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
8 1,911 ล้ำนบำท
6 เดือนบวกร้อยละ 3.49
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
9 50 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว USDLIBOR 1,769 ล้ำนบำท
3 เดือน บวกร้อยละ 1.00
6 เดือนบวกร้อยละ 0.80
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
10 2,050 ล้ำนบำท
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 40 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
11 1,647 ล้ำนบำท
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 2 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
12 80 ล้ำนบำท
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38

วันสิ้นสุ ดสั ญญำ
มิถุนำยน พ.ศ. 2561
กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ธันวำคม พ.ศ. 2562
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
ตุลำคม พ.ศ. 2563
กันยำยน พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
25

เครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

25.3 สั ญญำแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ (ต่อ)
รำยละเอียดของสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
มีดงั นี้ (ต่อ)
บริ ษทั (ต่อ)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ รับตำมสั ญญำ
สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ จ่ ำยตำมสั ญญำ
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้ (ต่ อปี )
จำนวนเงินต้ น
อัตรำดอกเบีย้ (ต่ อปี )
29 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 125 ล้ำนสล็อตติ
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว WIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 2.10
โปแลนด์
3 เดือนบวกร้อยละ 3.38
1,134 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.70
29 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.73
976 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 30 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70
6 เดือนบวกร้อยละ 1.80
737 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
23 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
573 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
18 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
1,089 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 27 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 2.15
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
656 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.53
17 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
233 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.69
6 ล้ำนยูโร
อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
505 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
14 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
1,452 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05
40 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98
426 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.68
13 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
488 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
15 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
75 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66
2,529 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66

วันสิ้นสุ ดสั ญญำ
ตุลำคม พ.ศ. 2564
ตุลำคม พ.ศ. 2564
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มิถุนำยน พ.ศ. 2565
มกรำคม พ.ศ. 2566
มกรำคม พ.ศ. 2566
มกรำคม พ.ศ. 2566
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มิถุนำยน พ.ศ. 2568
มกรำคม พ.ศ. 2569
เมษำยน พ.ศ. 2569

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยไม่มีสญ
ั ญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
26

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ในเดือนกรกฏำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั เสร็ จสิ้ นกำรเข้ำซื้ อส่ วนได้เสี ยร้อยละ 45 ของหุ ้นใน TUMD Luxembourg S.a.r.l (TUMD)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เพื่อกำรลงทุน ในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็ นจำนวนเงิน 12.65 ล้ำนยูโร และมีบริ ษทั ย่อยจำนวนสำมบริ ษทั ในประเทศ
รัสเซีย โดยบริ ษทั ย่อยเหล่ำนี้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรค้ำปลีกปลำและอำหำรทะเล โดย TUMD จะถือเป็ นบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มบริ ษทั

ในวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ
0.25 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 1,193 ล้านบาท โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

65

