บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวด
เก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ ประกอบข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บผิ ดชอบ
ในการจัดทําและนําเสนอข้อมู ลทางการเงินรวมและข้อมู ลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ข ้อสรุ ปเกี่ ยวกับข้อมู ลทางการเงิ นรวมและข้อมู ล
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
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 ผิดชอบด้านการเงินและบัญ ชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

พงทวี รัตนะโกเศศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
กรุ งเทพมหานคร
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่ )
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

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

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

8, 23
23

764,198
15,851,816
148,920

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

41,719
4,456,507
13,718,487

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

23
9

39,995,712

43,184,178

711,182
4,668,999

5,390,770

381,205
1,396,033

725,121
1,335,393

206,976
253,032

437,389
149,555

522,754

33,941

-

-

59,060,638

62,570,816

24,056,902

17,821,343

1,107
10,861,441
466,115
42,961
11,180,277
3,646
26,166,497
16,408,082
13,343,172
1,715,755
1,530,962
1,640,278

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

30,546,928
829,317
31,600
1,500
34,907,355
4,578,970
1,476,630
1,715,755
21,487
227,408

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

83,360,293

83,520,999

74,336,950

76,898,458

142,420,931

146,091,815

98,393,852

94,719,801

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ส่ วนของลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพือ่ ขาย
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

7

10

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

กรรมการ

11
11
11
13
23
12
12
14

กรรมการ

.

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่ )
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

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

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

15
16, 23
23

13,668,280
20,289,261
80,000

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

3,157,859
3,490,268
341,817

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

17
18

149,150
9,147,824

849,286
-

9,147,824

797,144
-

19

42,780
286,003

47,257
15,972

7,588
-

7,278
-

564,245
276,145

324,322
207,975

347,423
96,942

86,209
71,179

142,254

24,927

-

-

44,645,942

36,657,486

16,589,721

11,281,605

14,613,181
27,008,990
119,613
2,547,112
4,438,108
305,162
3,135,606

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

14,072,626
27,008,990
6,700
773,811
305,162
573,385

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

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

52,167,772

61,382,937

42,740,674

51,941,842

รวมหนีส้ ิ น

96,813,714

98,040,423

59,330,395

63,223,447

หมายเหตุ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

10

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

17
18
19

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่ )
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

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

(ตรวจสอบแล้ ว)
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 อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 5,971,815,496 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 4,771,815,496 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

1,192,954
19,948,329

149,295
28,418,254
(7,238,665)

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

149,295
17,772,879
-

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

รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

42,470,167
3,137,050

44,283,652
3,767,740

39,063,457
-

31,496,354
-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

45,607,217

48,051,392

39,063,457

31,496,354

142,420,931

146,091,815

98,393,852

94,719,801

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

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

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

23
23

34,173,663
(28,795,243)

34,852,394
(29,896,212)

6,892,081
(6,243,201)

5,584,636
(5,018,774)

23
23

5,378,420
267,791
46
182,410

4,956,182
263,226
17
324,158

648,880
494,464
2,883,249
76,885

565,862
442,858
857,646
75,161

5,828,667
(1,709,843)
(1,834,932)
(76,325)
127,569

5,543,583
(1,719,775)
(1,858,343)
(4,979)
275,121

4,103,478
(190,728)
(391,325)
(73,239)
(77,949)

1,941,527
(222,848)
(389,844)
(202)
156,365

กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน

2,335,136
(503,767)

2,235,607
(546,724)

3,370,237
(426,073)

1,484,998
(433,885)

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

11

1,831,369
142,404

1,688,883
132,260

2,944,164
-

1,051,113
-

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

20

1,973,773
(146,245)

1,821,143
76,938

2,944,164
-

1,051,113
(1,276)

กําไรสํ าหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

10

1,827,528
(450,660)

1,898,081
(51,196)

2,944,164
-

1,049,837
-

1,376,868

1,846,885

2,944,164

1,049,837

ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

1,761,090
(450,660)

1,773,968
(51,196)

2,944,164
-

1,049,837
-

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,310,430
66,438

1,722,772
124,113

2,944,164
-

1,049,837
-

1,376,868

1,846,885

2,944,164

1,049,837

0.37
(0.10)

0.37
(0.01)

0.62
-

0.22
-

0.27

0.36

0.62

0.22

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปั นผล
รายได้อื่น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ

กําไรสํ าหรับงวด

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

การแบ่ งปันกําไร:

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้นทีเ่ ป็ นของส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

22

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุงใหม่ )
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

1,376,868

1,846,885

2,944,164

1,049,837

(12,758)

(64,736)

-

-

(12,758)

(64,736)

-

-

(672,339)

15,444

-

-

32,898

(200,089)

28,545

(200,093)

32,487

(25,356)

32,487

(25,356)

(606,954)

(210,001)

61,032

(225,449)

(619,712)

(274,737)

61,032

(225,449)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

757,156

1,572,148

3,005,196

824,388

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

639,432
117,724

1,444,672
127,476

3,005,196
-

824,388
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

757,156

1,572,148

3,005,196

824,388

กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
สํารองอื่นลดลง
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสุ ทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
สุ ทธิจากภาษีเงินได้
การจัดประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวดสุ ทธิจากภาษีเงินได้

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

5, 23
23

97,313,997
(83,846,331)

100,219,512
(85,730,217)

16,991,718
(15,631,428)

16,057,255
(14,580,221)

23

13,467,666
770,284
6,800
163,757
680,018

14,489,295
803,864
16,253
668,813

1,360,290
1,395,669
4,937,371
4,979,422
149,868

1,477,034
1,289,532
2,182,934
187,498

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ

15,088,525
(4,912,761)
(6,894,670)
(77,507)
930,407

15,978,225
(5,045,895)
(5,515,006)
(15,192)
904,802

12,822,620
(553,073)
(1,223,146)
(70,456)
668,440

5,136,998
(555,484)
(1,082,286)
(6,361)
617,234

กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน

4,133,994
(1,509,311)

6,306,934
(1,607,469)

11,644,385
(1,284,422)

4,110,101
(1,291,302)

11

2,624,683
487,235

4,699,465
521,546

10,359,963
-

2,818,799
-

20

3,111,918
(155,653)

5,221,011
(164,296)

10,359,963
(11,158)

2,818,799
(9,113)

10

2,956,265
(492,604)

5,056,715
(145,741)

10,348,805
-

2,809,686
-

2,463,661

4,910,974

10,348,805

2,809,686

ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

2,681,659
(492,604)

4,721,883
(145,741)

10,348,805
-

2,809,686
-

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

2,189,055
274,606

4,576,142
334,832

10,348,805
-

2,809,686
-

2,463,661

4,910,974

10,348,805

2,809,686

0.56
(0.10)

0.99
(0.03)

2.17
-

0.59
-

0.46

0.96

2.17

0.59

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปั นผล
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น

กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

23

กําไรสํ าหรับงวด

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

การแบ่ งปันกําไร:

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้นทีเ่ ป็ นของส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

22

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

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

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

2,463,661

4,910,974

10,348,805

2,809,686

(425)
115,951

12,701
(142,729)

-

-

115,526

(130,028)

-

-

(970,428)

(324,867)

-

-

(1,699)

199,741

-

199,733

33,669

(25,356)

33,669

(25,356)

(938,458)

(150,482)

33,669

174,377

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวดสุ ทธิจากภาษีเงินได้

(822,932)

(280,510)

33,669

174,377

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

1,640,729

4,630,464

10,382,474

2,984,063

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

1,370,372
270,357

4,295,522
334,942

10,382,474
-

2,984,063
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

1,640,729

4,630,464

10,382,474

2,984,063

กําไรสําหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสุ ทธิจากภาษีเงินได้
สํารองอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสุ ทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
สุ ทธิจากภาษีเงินได้
การจัดประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
การ
การ
ผลต่ าง เปลีย่ นแปลง
เปลีย่ นแปลง
จัดสรรแล้ ว
จากการ ในมูลค่าของ
สัดส่ วน
- สํารองตาม
ยังไม่ ได้
แปลงค่า
เงินลงทุน
เงินลงทุนใน
กฎหมาย
จัดสรร
งบการเงิน
เผื่อขาย
สํารองอื่น
บริษัทย่ อย
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่ วน
ของเจ้ าของ
พันบาท

รวมส่ วน
ของผู้เป็ น
เจ้ าของของ
บริษัทใหญ่
พันบาท

ส่ วนได้เสียที่
ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม
พันบาท

รวม
ส่ วนของ
เจ้ าของ
พันบาท

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ ว
พันบาท

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
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 - ปรับปรุงใหม่
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ลดลงสุ ทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การจ่ายเงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด - 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

-

-

-

(3,006,244)
4,585,978

(322,112)

174,385

(142,729)

(42,968)
-

(42,968)
(290,456)

(42,968)
(3,006,244)
4,295,522

(96,554)
(395,010)
334,942

(139,522)
(3,401,254)
4,630,464

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 - ปรับปรุงใหม่

1,192,954

19,948,329

149,295

27,963,572

(392,411)

125,725

(2,028,129)

(2,614,547)

(4,909,362)

44,344,788

4,036,639

48,381,427

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ตามที่แสดงไว้ 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

-

-

-

(2,815,371)
2,188,630

(966,179)

31,970

115,951

(368,486)
-

(368,486)
(818,258)

(368,486)
(2,815,371)
1,370,372

(14,916)
(886,131)
270,357

(383,402)
(3,701,502)
1,640,729

1,192,954

19,948,329

149,295

28,418,254

(1,813,981)

(3,958)

(2,039,621)

(3,381,105)

(7,238,665)

42,470,167

3,137,050

45,607,217

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ตามที่แสดงไว้ เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ปรับปรุงใหม่
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ลดลงสุ ทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การจ่ายเงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

3

3

11
21

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 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

ทุนทีอ่ อกและ
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
(3,006,244)
2,809,686

(46,389)
174,377

(46,389)
174,377

31,519,626
(3,006,244)
2,984,063

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

1,192,954

19,948,329

149,295

10,078,879

127,988

127,988

31,497,445

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

1,192,954
-

19,948,329
-

149,295
-

10,239,445
(2,815,371)
10,348,805

(33,669)
33,669

(33,669)
33,669

31,496,354
(2,815,371)
10,382,474

1,192,954

19,948,329

149,295

17,772,879

-

-

39,063,457

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

21

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ
พันบาท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

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

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม
รายการปรับปรุ ง
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้

24
24
24
24
24
24

3,111,918
(570,329)
2,541,589
4,383,512
4,147,319
(421,464)

5,221,011
(178,519)
5,042,492
2,950,554
(1,803,764)
(696,968)

10,359,963
10,359,963
(8,241,887)
205,081
(8,416)

2,818,799
2,818,799
(1,629,681)
670,807
(8,483)

เงินสดสุ ทธิได้ มาในกิจกรรมดําเนินงาน

24

10,650,956

5,492,314

2,314,741

1,851,442

360
63,560

-

-

-

(3,775,664)
52,592
(535,917)
(24,051)
165,911
1,052,629

768,097
(3,929,531)
52,987
(26,947)
(93,270)
(828)
459,332

(772,607)
14,319
(1,208,998)
(39,166)
(31,600)
5,024,564
1,048,330

(1,010,395)
15,383
(689,768)
(500)
455,062

(79,050)

(57,120)

(7,710,402)

(774,608)

23

-

6,392

2,856,887

1,649,270

23

86,879
195,505

(81)
100,891
154,747

(132,490)
811,715
4,937,371

(109,710)
671,373
2,182,934

(2,797,246)

(2,565,331)

4,797,923

2,389,041

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินสดรับสุ ทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่
จัดประเภทไว้เพือ่ ขาย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพือ่ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
และกิจการอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)ในกิจกรรมลงทุน

11
11

11

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ปรับปรุ งใหม่ )
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พันบาท

(1,491,320)
(39,300)
50,451
(823,119)
(1,463,079)
(37,082)

(21,505,080)
13,600
14,694,977
(648,188)
(83,429)
12,000,000
(2,500,000)
(22,144)
(1,138,278)
(87,892)

(2,063,262)
(295,599)
(779,620)
(1,248,698)
(5,792)

(24,314,623)
926,032
14,269,000
(558,700)
(83,429)
12,000,000
(2,500,000)
(22,144)
(834,453)
(10,309)

(503,074)

(139,522)

-

-

119,673
(2,819,165)
(879,431)

(3,006,202)
(393,090)

(2,819,165)
-

(3,006,202)
-

(7,885,446)

(2,815,248)

(7,212,136)

(4,134,828)

(31,736)
572,595

111,735
730,859

(99,472)
141,193

105,655
13,404

(11,741)

14,300

(2)

12

7

529,118

856,894

41,719

119,071

16

393,963

537,331

126,685

160,424

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายสุ ทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
เงินสดจ่ายเพือ่ ชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเพือ่ ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อยจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจาก
การเพิม่ ทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

17
17

11

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

7

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดและบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ซึ่ งจัดตั้งและจดทะเบี ยนในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ ได้จดทะเบี ยนคือ เลขที่ 72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิ จ 1 ตําบลท่าทราย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริ ษทั มีสาํ นักงานสาขา 13 แห่งในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั ประกอบกิจการในประเทศไทย ส่ วนบริ ษทั ย่อยประกอบกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจหลักของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในประเทศคือเป็ นผูผ้ ลิต ผูจ้ าํ หน่ ายอาหารทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็น และบรรจุกระป๋ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยในประเทศ
ยังประกอบธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่ งพิมพ์ และธุรกิจอาหารสัตว์
ส่ วนธุรกิจหลักของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยในทวีปอเมริ กา ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์จาก
กุง้ มังกรและสัตว์ทะเลอื่น ๆ และเป็ นผูน้ าํ เข้ากุง้ และอาหารทะเลแช่แข็ง เพื่อจัดจําหน่ ายให้ภตั ตาคาร ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ ง และ
บริ ษทั ย่อยต่าง ๆ ในทวีปยุโรปซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเลแปรรู ปและแช่เย็นแบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในทวีป
ยุโรป ทวีปอเมริ กา และทวีปออสเตรเลีย ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง รวมทั้งบริ ษทั ย่อยในทวีปเอเชี ยซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและ
จําหน่ายอาหารทะเลในเวียดนามและจีน
ข้อ มู ล ทางการเงิ น รวมและข้อ มู ล ทางการเงิ น เฉพาะกิ จ การระหว่ า งกาลได้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานการเงินระหว่างกาล ข้อมู ล
ทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของ
เจ้าของ และงบกระแสเงิ นสด)ได้นําเสนอในรู ป แบบที่ สอดคล้องกับ รู ป แบบของงบการเงิ นประจําปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีไทยฉบับที่ 1 เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออก
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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3

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญ ชี ที่ ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ยวกันกับ นโยบายการบัญ ชี ที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายในหมายเหตุฯ ข้อ 3.2
รายจ่ายที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นครั้ งคราวในระหว่างงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี โดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้

3.1

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง

3.1.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญมีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินของ
กิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีการบัญชีสาํ หรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณี มี
สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจาํ นวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
- กรณี สินทรัพย์ที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิ จการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกําไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กาํ หนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมิน
รวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้
หักภาษีน้ นั
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.1

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

3.1.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญมีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนว่าการเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบตั ิกบั ส่ วนได้เสี ยที่ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั
3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 15 เรื่ องรายได้จากสัญ ญาที่ ทาํ กับลู กค้าจะมี ผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี
ที่ เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ได้ให้ขอ้ กําหนดสําหรับการรับรู ้รายได้ โดยให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้แทนมาตรฐานต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การ
โฆษณา

หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ีอา้ งอิงหลักการว่า
• รายได้จะรับรู ้เมื่อการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่ งแนวคิดของการควบคุมได้ถูกนํามาใช้แทนแนวคิด
ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยูเ่ ดิม
• กิจการรับรู ้รายได้เพื่อแสดงการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การที่สญ
ั ญาให้ลูกค้าในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่า
จะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
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3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.1

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 15 เรื่ องรายได้จากสัญ ญาที่ ทาํ กับลู กค้าจะมี ผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี
ที่ เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
กิจการรับรู ้รายได้ตามหลักการสําคัญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

ขั้นตอนแรก: ระบุสญ
ั ญาที่ทาํ กับลูกค้า
ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
ขั้นที่สาม: กําหนดราคาของรายการ
ขั้นที่สี่: ปั นส่ วนราคาของรายการให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญา
ขั้นที่หา้ : รับรู ้รายได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น

กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยการปรับปรุ งย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดโดยมีขอ้ อนุโลม หรื อปรับปรุ งโดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสมย้อนหลังกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบ
กับ การเปิ ดเผยข้อมู ลเพิ่ ม เติ ม กลุ่ ม บริ ษ ทั จะเริ่ ม นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาปฏิ บ ัติใช้ค รั้ งแรกสําหรั บ รอบ
ระยะเวลารายงานที่เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ หารกําลังอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการ
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
3.1.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุน
เรื่ อง การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.1

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

3.1.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
กลุ่มมาตรฐานการายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น จะนํามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่ อง หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน
ที่คล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการแสดงรายการเครื่ องมือทางการ
เงินเป็ นหนี้ สินหรื อส่ วนของเจ้าของ และการหักกลบสิ นทรัพย์ทางการเงินกับหนี้ สินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ใช้กบั
การจัดประเภทเครื่ องมื อทางการเงินในมุมของผูอ้ อกเครื่ องมื อทางการเงินเพื่อจัดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน
และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปั นผล ผลกําไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่ทาํ ให้สินทรัพย์ทางการ
เงินและหนี้สินทางการเงินต้องหักกลบกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน กําหนดให้กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้
ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกับความมีนยั สําคัญของเครื่ องมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินของกิจการ
และลักษณะและระดับของความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่ องมือทางการเงินที่กิจการเปิ ดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.1

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

3.1.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่า การตัดรายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน การคํานวณการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง
ดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ แบ่งออกเป็ นสามประเภทได้แก่ ราคาทุน
ตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุรกิจของ
กิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน โดยกิ จการสามารถเลือกรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นโดยไม่สามารถโอนไปเป็ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่ตอ้ งวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน หรื อกิ จการเลื อกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไข
ที่กาํ หนด
- ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
- ข้อกําหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีสาํ หรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนตัดจําหน่าย หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้
เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึ้นก่อน กิจการต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นสามระดับ
ในแต่ละระดับจะกําหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่าและการคํานวณวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งที่ แตกต่างกันไป โดยมี ขอ้ ยกเว้น
สําหรับลูกหนี้ การค้าหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่ ไม่มีองค์ประกอบ
เกี่ ยวกับ การจัด หาเงิ น ที่ มีนัยสําคัญ และลู กหนี้ ตามสัญ ญาเช่ า จะใช้วิธีการอย่างง่าย (simplified approach) ในการพิ จารณา
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
- การบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ่ งเกิ ดจากกิ จกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ
กิจการที่ใช้เครื่ องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ดที่เกิดขึ้นจากความเสี่ ยงนั้น ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุน
(หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในกรณี ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น) วิธีการดังกล่าวมี เป้ าหมายในการแสดงถึงบริ บทของเครื่ องมื อที่ ใช้ป้องกันความเสี่ ยงภายใต้การบัญชี
ป้องกันความเสี่ ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.1

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)

3.1.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินที่ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ
ให้ ค วามชั ด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารทางบั ญ ชี ที่ เกี่ ย วกับ การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
โดยให้แนวทางในการระบุความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไข ให้แนวทางเกี่ยวกับเครื่ องมือป้ องกัน
ความเสี่ ยงในการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใด ๆ ภายในกลุ่มกิจการ
มิใช่เฉพาะเพียงบริ ษทั ใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการที่จะระบุมูลค่าที่จะจัดประเภทรายการใหม่จากส่ วนของเจ้าของไปยังกําไร
หรื อขาดทุนสําหรับทั้งเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชําระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน ให้ขอ้ กําหนดทางบัญชี
สําหรับกรณี ที่กิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อชําระหนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุน
ที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตัดรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนเมื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 ผลต่ างระหว่างมู ล ค่าตามบัญ ชี ของหนี้ สิ น ทางการเงิ น (หรื อ บางส่ ว นของหนี้ สิ น
ทางการเงิน) ที่ชาํ ระและมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินฉบับเหล่านี้มาใช้เป็ นครั้งแรก
3.2

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี และการจัดประเภทรายการใหม่
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในการรับรู ้และการจัดประเภทค่าใช้จ่ายบางรายการซึ่งเดิมรวมอยูใ่ นต้นทุนสิ นค้า
คงเหลือเป็ นค่าใช้จ่ายโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการดําเนิ นงานสะท้อนการดําเนิ นงานของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
ในปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ได้มีการปรับงบการเงินย้อนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว โดยผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงได้แสดงในส่ วนถัดไป
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี และการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ)
การจัดประเภทรายการใหม่
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับค่าใช้จ่ายบางรายการ โดยการจัดประเภทระหว่างต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
ขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนรวม ตัวเลขเปรี ยบเทียบจึงมีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แสดงรายการในปี ปั จจุบนั
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และการจัดประเภทรายการใหม่ ตามที่กล่าวข้างต้นที่มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 และงบกํา ไรขาดทุ น รวมและงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็ นดังนี้
การดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
ตามที่แสดงไว้ เดิม รายการปรับปรุง (หมายเหตุฯ ข้ อ 10) ปรับปรุงใหม่
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
43,359,928
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
26,528,035
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
29,220,745
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายได้
35,185,452
ต้นทุนขาย
(30,527,512)
รายได้อื่น
324,192
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(1,614,283)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(1,725,127)
ภาษีเงินได้
89,550
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
9,764
กําไรสําหรับงวด
- ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
1,736,844
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
- ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
1,458,744
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและปรับลด (บาท)

0.37

(175,750)

-

43,184,178

(144,197)

-

26,383,838

(175,750)

-

29,044,995

246,678
(111,607)
(149,143)
-

(333,058)
384,622
(34)
6,115
15,927
(12,612)
(60,960)

34,852,394
(29,896,212)
324,158
(1,719,775)
(1,858,343)
76,938
(51,196)

(14,072)

-

1,722,772

(14,072)

-

1,444,672

(0.01)

-

0.36
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หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี และการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ)
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และการจัดประเภทรายการใหม่ ตามที่กล่าวข้างต้นที่มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 และงบกํา ไรขาดทุ น รวมและงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็ นดังนี้ (ต่อ)

ตามที่แสดงไว้ เดิม
พันบาท
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวดเก้ าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายได้
ต้นทุนขาย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับงวด
- ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
- ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและปรับลด (บาท)

การดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
รายการปรับปรุง (หมายเหตุฯ ข้ อ 10)
พันบาท
พันบาท

ปรับปรุงใหม่
พันบาท

101,429,930
(87,773,493)
668,004
(4,707,646)
(5,122,698)
(131,520)
(34,703)

752,956
(354,976)
(438,684)
-

(1,210,418)
1,290,320
809
16,727
46,376
(32,776)
(111,038)

100,219,512
(85,730,217)
668,813
(5,045,895)
(5,515,006)
(164,296)
(145,741)

4,616,846

(40,704)

-

4,576,142

4,336,226

(40,704)

-

4,295,522

0.97

(0.01)

-

0.96
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4

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพิ นิจ การประมาณการและข้อสมมติ ที่มีผลกระทบต่ อการนํา
นโยบายการบัญ ชี มาใช้ และจํานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่สาํ คัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน
คณะผูบ้ ริ หารกลุ่มไทยยูเนี่ยน คือ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารกําหนดส่ วนงานดําเนินงาน
จากข้อมูลที่จะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้ ริ หารกลุ่มไทยยูเนี่ยน โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการดําเนินงาน
ของส่ วนงาน
เพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์ในการบริ ห ารงาน กลุ่ ม บริ ษ ัท จัด โครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้




ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และธุรกิจอื่น

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ น งานสอบทานผลการดําเนิ น งานของแต่ ล ะส่ วนงานแยกจากกัน เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
โดยพิจารณาจากกําไรขั้นต้น ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรขั้นต้นในงบการเงิน
การบันทึ กบัญ ชี สําหรับรายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ กบัญชี สําหรั บรายการธุ รกิ จกับ
บุคคลภายนอก ข้อมูลทางการเงินรวมได้ตดั รายการระหว่างกันออกแล้ว
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รายได้แ ละกําไรขั้น ต้น ของข้อ มู ล ตามส่ ว นงานของกลุ่ ม บริ ษ ัท สําหรั บ งวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน

ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล
แปรรู ป
พันบาท

ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล
ผลิตภัณฑ์
แช่ แข็ง อาหารสั ตว์
แช่ เย็น และ
ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจที่
เพิม่ มูลค่ า รวมส่ วนงานที่ ตัดรายการ
เกีย่ วข้ อง และธุรกิจอื่น
รายงาน ระหว่ างกัน งบการเงินรวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

47,268,765
11,109,152
58,377,917

37,182,729
4,879,126
42,061,855

12,862,503
3,536,224
16,398,727

3,192,526

2,305,206

รายได้ รวม
ผลการดําเนินงาน
กําไรขั้นต้ นของส่ วนงาน
8,029,842
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
กําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่น)
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายได้อื่น
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสํ าหรับงวด

97,313,997
19,524,502 (19,524,502)
116,838,499 (19,524,502)
13,527,574

(59,908)

97,313,997
97,313,997
13,467,666
(11,807,431)
(77,507)
1,582,728
(1,509,311)
487,235
2,551,266
3,111,918
(155,653)
2,956,265
(492,604)
2,463,661
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รายได้แ ละกําไรขั้น ต้น ของข้อ มู ล ตามส่ ว นงานของกลุ่ ม บริ ษ ัท สําหรั บ งวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน

ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล
แปรรู ป
พันบาท

47,091,141 39,602,421
8,788,796 5,450,488
55,879,937 45,052,909

13,525,950
3,300,713
16,826,663

3,774,781

2,661,038

รายได้ รวม
ผลการดําเนินงาน
กําไรขั้นต้ นของส่ วนงาน
7,988,053
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื่น)
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายได้อื่น
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสํ าหรับงวด

ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล
ผลิตภัณฑ์
แช่ แข็ง อาหารสั ตว์
แช่ เย็น และ
ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจที่
เพิม่ มูลค่ า รวมส่ วนงานที่
เกีย่ วข้ อง และธุรกิจอื่น
รายงาน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ตัดรายการ
ระหว่ างกัน งบการเงินรวม
พันบาท
พันบาท

100,219,512
17,539,997 (17,539,997)
117,759,509 (17,539,997)
14,423,872

65,423

100,219,512
100,219,512
14,489,295
(10,560,901)
(15,192)
3,913,202
(1,607,469)
521,546
2,393,732
5,221,011
(164,296)
5,056,715
(145,741)
4,910,974
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานที่ต้ งั ของลูกค้า

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศในทวีปยุโรป
ประเทศอื่น ๆ
รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
9,987,551
36,169,117
5,777,504
30,496,908
14,882,917
97,313,997

9,668,068
38,232,557
6,270,073
31,679,767
14,369,047
100,219,512

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับ
หรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริ ษทั
6

มูลค่ ายุติธรรม
การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าและรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้





ข้อ มู ล ระดับ ที่ 1 ได้แ ก่ ราคาเสนอซื้ อ ขาย (ไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง ) ในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งสําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น
อย่างเดียวกัน
ข้อ มู ล ระดับ ที่ 2 ได้แ ก่ ข้อ มู ล อื่ น นอกเหนื อ จากราคาเสนอซื้ อ ขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่ ส ามารถสั งเกตได้โ ดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์ นั้น
หรื อหนี้สินนั้น
ข้อ มู ล ระดับ ที่ 3 ได้แ ก่ ข้อ มู ล สํ าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ซึ่ งไม่ ไ ด้อ ้างอิ งจากข้อ มู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้จ ากตลาด
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
6

มูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
การประมาณมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าและรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่รับรู้ มูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 13)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่รับรู้ มูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 13)

ข้ อมูลระดับที่ 1
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท

41,628

ข้ อมูลระดับที่ 1
พันบาท

-

-

41,628

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ ว)
ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท

1,006,784

-

-

1,006,784

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่รับรู้ มูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 13)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที่รับรู้ มูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 13)

ข้ อมูลระดับที่ 1
พันบาท

ข้ อมูลระดับที่ 2
พันบาท

ข้ อมูลระดับที่ 3
พันบาท

รวม
พันบาท

-

-

-

-

ข้ อมูลระดับที่ 1
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ตรวจสอบแล้ ว)
ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
รวม
พันบาท
พันบาท
พันบาท

987,028

-

-

987,028

รายการข้างต้นแสดงไว้ในเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับข้อมูลของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
26

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

ณ วันที่

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจําไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุฯ ข้อ 15)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่แสดงในงบกระแสเงินสด
8

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
5,122
759,076
764,198
(235,080)

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

975
40,744
41,719
-

971
140,222
141,193
-

529,118

572,595

41,719

141,193

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ

ณ วันที่

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ ข้อ 23)
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บัตรภาษี
รายได้คา้ งรับ
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท

13,375,903
(352,697)
13,023,206

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

3,222,465
(128,696)
3,093,769

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

668,550
36,033
23,838
1,059,613
565,060
44,353
154,680
276,483
15,851,816

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

1,050,422
36,033
30,695
21,087
62,723
18,246
3,854
139,678
4,456,507

466,796
146,986
56,104
72
65,581
22,852
74,323
117,618
4,249,503

27

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
8

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

ณ วันที่

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ ข้อ 23)
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท

9,100,008
3,380,229
166,861
112,806
300,348
13,060,252
(352,697)
12,707,555

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

908,925
372,496
2,840
11,807
64,519
1,360,587
(70,422)
1,290,165

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

263,032
52,619
315,651
315,651
13,023,206

188,307
16,852
5,693
210,852
(6,125)
204,727
13,997,458

1,510,006
255,697
37,901
58,274
1,861,878
(58,274)
1,803,604
3,093,769

1,414,749
555,194
65,199
2,035,142
(59,976)
1,975,166
3,299,171

28

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
9

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

ณ วันที่

สิ นค้าสําเร็ จรู ป - สุ ทธิ
งานระหว่างทํา - สุ ทธิ
วัตถุดิบ - สุ ทธิ
วัสดุประกอบและภาชนะบรรจุ - สุ ทธิ
สิ นค้าระหว่างทาง
อะไหล่และของใช้สิ้นเปลือง - สุ ทธิ
รวมสิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
23,004,117
352,019
9,445,270
2,020,133
4,484,658
689,515
39,995,712

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

2,330,697
10,497
1,773,312
146,971
396,469
11,053
4,668,999

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

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตั้งรายการค่าเผื่อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับในข้อมูลทางการเงินรวมและ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 989.77 ล้านบาท และ 106.11 ล้านบาท ตามลําดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จํานวน
1,075.39 ล้านบาท และ 50.85 ล้านบาท ตามลําดับ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 สิ นค้าคงเหลือบางส่ วนของกลุ่มบริ ษทั จํานวน 681.80 ล้านบาท ได้นาํ ไปจํานําไว้กบั สถาบันการเงิน
เพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จํานวน 577.60 ล้านบาท) (หมายเหตุฯ ข้อ 15)

29

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
10

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นของกลุ่มที่จําหน่ ายที่จัดประเภทไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ของกลุ่ ม ที่ จ าํ หน่ ายที่ จ ัด ประเภทไว้เพื่ อ ขายและการดําเนิ น งานที่ ย กเลิ ก ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ประกอบด้ว ย
สองส่ วนงาน ได้แก่ ส่ วนงานประมงในประเทศกาน่าตามที่รายงานในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
และส่ วนงานแซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์ ตามที่อธิ บายในย่อหน้าถัดไป ข้อมูลทางการเงินของสองส่ วนงานแสดงได้
ดังนี้
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

สิ นทรัพย์ ของกลุ่มที่จําหน่ ายที่จัดประเภทไว้ เพื่อขายจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานประมง
ส่ วนงานแซลมอนแช่เย็น
รวม

17,925
504,829
522,754

33,941
33,941

หนีส้ ิ นของกลุ่มที่จําหน่ ายที่จัดประเภทไว้ เพื่อขายจากการดําเนินงานทีย่ กเลิก
ส่ วนงานประมง
ส่ วนงานแซลมอนแช่เย็น
รวม

7,624
134,630
142,254

24,927
24,927

ณ วันที่

ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานที่ยกเลิก

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ส่ วนงานประมง
ส่ วนงานแซลมอนแช่เย็น
รวม

(23,596)
(427,064)
(450,660)

9,764
(60,960)
(51,196)

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ส่ วนงานประมง
ส่ วนงานแซลมอนแช่เย็น
รวม

(6,433)
(486,171)
(492,604)

(34,704)
(111,037)
(145,741)

30

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
10

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นของกลุ่มที่จําหน่ ายที่จัดประเภทไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (ต่อ)
ส่ วนงานแซลมอนแช่ เย็น
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยกเลิกส่ วนงานแซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์โดยการ
ขายหรื อทางเลือกท้ายสุ ดโดยการปิ ดกิ จการ โดยบริ ษทั ย่อยที่ประกอบขึ้นเป็ นส่ วนงานนี้ ได้ถูกรายงานไว้ในงบการเงินเป็ นการ
ดําเนิ นงานที่ยกเลิก กลุ่มบริ ษทั มีการเริ่ มดําเนิ นการตามแผนเพื่อหาผูซ้ ้ื อ กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะขายสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
ภายในสิ บสองเดือน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ส่ วนใหญ่ได้แก่
ลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์อื่น เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินอื่น
ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของส่ วนงานแซลมอนแช่เย็นสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2560 สามารถแสดงดังตารางข้างล่ าง ในงบกําไรขาดทุ นและงบกระแสเงิ นสดต้องแยกการดําเนิ นงานที่ ยกเลิ กจากการ
ดําเนินงานปกติ ตัวเลขเปรี ยบเทียบต้องมีการปรับปรุ งย้อนหลัง
1) ข้ อมูลกระแสเงินสดของการดําเนินงานที่ยกเลิก
กระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 แสดงได้ดงั นี้

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
(198,785)
(3,110)
9
(201,886)

(142,114)
(26,000)
(168,114)

2) สิ นทรัพย์ ของกลุ่มที่จําหน่ ายที่จัดประเภทไว้ เพื่อขายจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

ณ วันที่

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพือ่ ขาย

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
259,177
65,592
80,027
100,033
504,829

31

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
10

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (ต่อ)
ส่ วนงานแซลมอนแช่ เย็น (ต่อ)
3) หนีส้ ิ นของกลุ่มที่จําหน่ ายที่จัดประเภทไว้ เพื่อขายจากการดําเนินงานที่ยกเลิก

ณ วันที่

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวมหนี้สินของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้เพือ่ ขาย

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
91,185
43,445
134,630

-

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 5 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่ มบริ ษ ทั ตั้งรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรั พย์ที่ ถื อไว้เพื่ อขายจํานวน 455.10 ล้านบาท มู ลค่ ายุติ ธรรมวัดมู ลค่ าโดยการใช้ราคาที่ คาดว่าจะขายได้หักค่ าใช้จ่าย
ในการขาย
4) ผลสะสมของรายได้ หรื อค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ย วข้ องกับกลุ่มที่จําหน่ ายที่จัดประเภทไว้ เพื่อขายจาก
การดําเนินงานที่ยกเลิก

ณ วันที่

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
(36,798)

-
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
10

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (ต่อ)
ส่ วนงานแซลมอนแช่ เย็น (ต่อ)
5) ผลสะสมของรายได้ ห รื อค่ าใช้ จ่ ายที่ รั บ รู้ ในกํ าไรขาดทุ น ที่ เกี่ย วข้ องกับ กลุ่ ม ที่ จํ าหน่ ายที่ จั ด ประเภทไว้ เพื่ อขายจากการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
รายละเอี ยดของผลการดําเนิ นงานของการดําเนิ นงานที่ ยกเลิ กและการรั บรู ้ การประเมิ นมู ลค่ าใหม่ ของสิ นทรั พย์หรื อกลุ่ ม
ของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายจากการดําเนินงานที่ยกเลิก มีดงั นี้

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
336,912

333,058

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - ต้นทุนขาย

(146,238)

-

ขาดทุนขั้นต้น
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนก่ อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนหลังหักภาษีเงินได้

(140,278)
(308,858)
(28,933)
(478,069)
(478,069)
51,005
(427,064)

(51,564)
(22,042)
(73,606)
34
(73,572)
12,612
(60,960)

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

ข้ อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

รายได้

1,035,888

1,210,418

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - ต้นทุนขาย

(146,238)

-

ขาดทุนขั้นต้น
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนก่ อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนหลังหักภาษีเงินได้

(161,233)
(308,859)
(94,722)
(564,814)
918
(563,896)
77,725
(486,171)

(79,901)
(63,103)
(143,004)
(809)
(143,813)
32,776
(111,037)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า

ณ วันที่

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
10,861,441
466,115

10,336,972
530,803

30,546,928
829,317
31,600

29,337,930
835,293
-

11,327,556

10,867,775

31,407,845

30,173,223

จํานวนที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนมีดงั นี้

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวมส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รวมส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
165,255
(22,851)

179,319
(47,059)

-

-

142,404

132,260

-

-

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
543,250
(56,015)

612,196
(90,650)

-

-

487,235

521,546

-

-
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า (ต่อ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
สั ดส่ วนเงินลงทุนทีถ่ ือโดยกลุ่มบริษัท

ทุนเรียกชํ าระแล้ ว

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด (TUM)
บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
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 กราฟฟิ กส์ จํากัด
Thai Union North America, Inc. (TUNA)
Thai Union Investment Holding Co., Ltd. (TUIH)
บริ ษทั แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลาทูน่า
กระป๋ องและอาหารสัตว์
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอาหาร
ทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและส่ งออกกุง้ แช่แข็ง
ผูใ้ ห้บริ การฝึ กอบรมและการจัดการ
(พ.ศ. 2560 : ผูจ้ ดั จําหน่าย)
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
ผูผ้ ลิตสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไป
ผูล้ งทุน

Seafood International One FZCO

ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
และสัตว์น้ าํ แช่แข็ง
ผูจ้ ดั จําหน่าย

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 จําหน่าย
ธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็คทรอนิกส์
ผูล้ งทุน
ผูล้ งทุน

รวม

จัดตั้งขึน้ ใน
ประเทศ

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

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

สั ดส่ วนของส่ วนได้ เสี ย
ทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม

(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ราคาทุน

(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ
พันบาท

เงินปันผลรับระหว่ างปี
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พันบาท

ไทย

300 ล้านบาท

300 ล้านบาท

99.66

99.66

0.34

0.34

2,648,407

2,648,407

1,076,322

1,076,322

ไทย

360 ล้านบาท

360 ล้านบาท

99.55

99.55

0.45

0.45

2,006,664

2,006,664

2,867,134

716,783

ไทย
ไทย

300 ล้านบาท
70 ล้านบาท

300 ล้านบาท
70 ล้านบาท

51.00
100.00

51.00
90.00

49.00
-

49.00
10.00

189,316
699

189,316
-

79,560
-

156,060
-

820 ล้านบาท
40 ล้านบาท
343.5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
0.5 ล้านยูโร
330 ล้านบาท

500 ล้านบาท
40 ล้านบาท
343.5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
0.5 ล้านยูโร
330 ล้านบาท

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 ล้านสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์เดอร์ แฮม
8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
1 ล้านบาท
212 ล้านยูโร
0.02 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

0.1 ล้านสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์เดอร์ แฮม
8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
1 ล้านบาท
212 ล้านยูโร
-

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
10,495,231
626

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

-

-

30,546,928

29,337,930

4,837,845

2,079,215

ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริ กา
มอริ เชียส
ไทย
สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
จีน
ไทย
ลักเซมเบิร์ก
ฮ่องกง
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า (ต่อ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยระหว่างงวด มีดงั ต่อไปนี้

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มขึ้น
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
29,337,930
1,208,998
30,546,928

ในไตรมาสหนึ่ งของปี พ.ศ. 2561 Thai Union China Co., Ltd. ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้น เพิ่ มเติ ม เป็ นจํานวนทั้งหมด 0.45 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าจํานวน 14.60 ล้านบาท
ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2561 Thai Union Asia Investment Holding Limited ได้เรี ย กชําระค่ าหุ ้ น เพิ่ ม เติ ม เป็ นจํา นวนทั้ง หมด
0.02 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าจํานวน 0.63 ล้านบาท
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ เพิ่มในบริ ษทั อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด จากผูถ้ ือหุน้ เดิม โดยทําให้
บริ ษทั มีสดั ส่ วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.00 เป็ นร้อยละ 100.00 ที่ราคาจ่ายซื้อจํานวน 0.70 ล้านบาท
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มในบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ดมิลล์ จํากัด (TFM) จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม โดยทําให้บริ ษทั มี
สัด ส่ วนการลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 51.00 เป็ นร้ อ ยละ 63.05 ที่ ราคาจ่ ายซื้ อ ทั้งหมด 472.60 ล้านบาท ต่ อ มา TFM ได้เพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนจากจํานวน 500 ล้านบาท เป็ นจํานวน 820 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 32 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 23,335,015 หุ ้น คิดเป็ นมูลค่า 233.35 ล้านบาท ซึ่ งการลงทุนดังกล่าวทําให้
บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุน้ เพิ่มเป็ นร้อยละ 66.90
ในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท ได้เข้าทําสัญ ญาสนับ สนุ น ทางการเงิ น กับ Thai Union EU Seafood 1 S.A. เพื่ อ ให้ก าร
สนับ สนุ น เงิ น ทุ น เป็ นจํานวน 13 ล้านยูโร หรื อเที ยบเท่ าจํานวน 487.12 ล้านบาท โดยการแปลงสภาพเงิ น ให้กู้ยืมระยะสั้น แก่
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นเงินลงทุน
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า (ต่อ)

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวม มีดงั นี้
สั ดส่ วนเงินลงทุน

ชื่ อบริษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
บริ ษทั เจ้าพระยาห้องเย็น จํากัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั โอคินอสฟู้ด จํากัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั ทักษิณสมุทร จํากัด
(ถือหุน้ โดย แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จํากัด
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง
จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 99)
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd.
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง
จํากัด (มหาชน) 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)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

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

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

ให้เช่าทรัพย์สิน

ไทย

99.74

99.74

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
และสัตว์น้ าํ แช่แข็ง

ไทย

99.74

99.74

หยุดดําเนินกิจการ

ไทย

99.74

99.74

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
สําหรับบรรจุอาหาร

ไทย

99.54

99.54

เวียดนาม

99.55

99.55

ผูล้ งทุน

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายปลาทูน่าและ
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลแช่แข็ง
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายปลาทูน่า
และอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

ผูล้ งทุน
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า (ต่อ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
สั ดส่ วนเงินลงทุน

ชื่ อบริษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
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)
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP)
(ถือหุน้ โดย TUE ร้อยละ 100)
European Seafood Investments Portugal,
S.A. (ESIP) (ถือหุ น้ 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)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

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

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

ผูใ้ ห้บริ การด้านเทคนิค

แคนาดา

100.00

100.00

สํานักงานใหญ่

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูส้ ่ งออกปลาทูน่ากระป๋ อง

เซเชลส์

100.00

100.00

ผูผ้ ลิต นําเข้า จัดจําหน่ายและ
ส่ งออกอาหารทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลาซาร์ดีน
และปลาแมคคาเรลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตปลาทูน่ากระป๋ อง

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

โปรตุเกส

100.00

100.00

กานา

100.00

100.00

อิตาลี

100.00

100.00

สหราช
อาณาจักร
เซเชลส์

100.00

100.00

60.00

60.00

สหราช
อาณาจักร
ไอร์แลนด์

100.00

100.00

100.00

100.00

เนเธอร์แลนด์

100.00

100.00

กานา

70.00

50.00

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ายอาหาร
ทะเลกระป๋ อง
ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปลาทูน่า
กระป๋ อง
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
หยุดดําเนินกิจการ

ผูล้ งทุน
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า (ต่อ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
สั ดส่ วนเงินลงทุน

ชื่ อบริษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
Meralliance Armoric SAS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Imsaum SCI
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
Meralliance SAS
(ถือหุน้ โดย EDM ร้อยละ 100)
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)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

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

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

ผูผ้ ลิตปลาแซลมอนแช่เย็น

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ให้เช่าทรัพย์สิน

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูจ้ ดั จําหน่าย
ปลาแซลมอนแช่เย็น
ประกอบกิจการขนส่ ง

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ฝรั่งเศส

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตปลาแซลมอนแช่เย็น

โปแลนด์

100.00

100.00

ผูจ้ ดั จําหน่ายแซลมอน

นอร์เวย์

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่าย
ปลาแซลมอนแช่เย็น
ผูล้ งทุน
(ควบรวมกับ KON ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561)
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
ทะเลกระป๋ อง

สก๊อตแลนด์

100.00

100.00

นอร์เวย์

-

100.00

นอร์เวย์

100.00

100.00

ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่าย
อาหารทะเลกระป๋ อง
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหาร
ทะเลกระป๋ อง
ผูล้ งทุน

สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

เบลเยีย่ ม

100.00

100.00

โปแลนด์

100.00

100.00

เยอรมนี

100.00

100.00
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า (ต่อ)

11.1

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
สั ดส่ วนเงินลงทุน

ชื่ อบริษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
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)
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)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

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

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

ผูผ้ ลิตสารสกัดจากนํ้ามัน
ปลาทูน่า
ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเล

เยอรมนี

100.00

100.00

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดําเนินกิจการ

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูจ้ าํ หน่ายอาหารทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูจ้ าํ หน่ายอาหารทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ให้บริ การเช่าสิ นทรัพย์

เยอรมนี

51.00

51.00

หยุดดําเนินกิจการ

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเล

เยอรมนี

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเล

ลิทูเนีย

51.00

51.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารทะเล

แคนาดา

100.00

80.00
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า (ต่อ)

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่รวมอยูใ่ นการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวม มีดงั นี้ (ต่อ)
สั ดส่ วนเงินลงทุน

ชื่ อบริษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ต่อ)
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)

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

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

แคนาดา

100.00

80.00

ผูจ้ ดั จําหน่ายอาหารทะเล

เนเธอร์แลนด์

100.00

100.00

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

อินโดนีเซี ย

43.49

-

ลักษณะธุรกิจ
ตัวแทนจําหน่ายอาหารทะเล

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 Etablissements Paul Paulet SAS ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั ได้เพิ่มสัดส่ วนเงินลงทุนใน TTV Limited
โดยทําให้สดั ส่ วนเงินลงทุนสําหรับกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.00 เป็ นจํานวนร้อยละ 70.00 ที่ราคาจ่ายซื้อจํานวน 0.16 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่าจํานวน 5.05 ล้านบาท
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 Thai Union Norway AS ได้ควบรวมกับ King Oscar AS โดยการโอนสิ นทรัพย์และหนี้สินทั้งหมด
การควบรวมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม
ในเดือนมีนาคม 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 เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 80.00 เป็ นจํานวนร้ อยละ 100.00 ที่ ราคาจ่ายซื้ อ
จํานวน 1 ล้านเหรี ยญแคนาดา หรื อเทียบเท่าจํานวน 24.63 ล้านบาท
ในเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งได้เข้าทําสั ญ ญาผู ้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 ที่จาํ นวนเงิน
86,632 ล้านรู เปี ย หรื อเทียบเท่า 6.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเรี ยกชําระค่าหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 25,990 ล้านรู เปี ยในเดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2561
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า (ต่อ)

11.2

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมระหว่างงวด มีดงั ต่อไปนี้

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มขึ้น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จัดประเภทรายการใหม่
เงินปั นผลรับ
ภาษีสาํ หรับการจ่ายเงินปั นผล
การจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท

10,336,972
535,917
543,250
14,835
(188,705)
(19,512)
(2,154)
(359,162)
10,861,441

835,293
39,166
(45,142)
829,317

ในระหว่างงวด บริ ษทั จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่งให้แก่บริ ษทั ย่อยในฮ่องกงเป็ นจํานวนเงิน 5,025 ล้านบาท
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาเพื่อซื้ อหุ ้นจํานวนร้อยละ 25.1 ของบริ ษทั ธรรมชาติ ซี ฟู้ด รี เทล จํากัด (TSR)
ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยที่ ราคาซื้ อเบื้ องต้น 34 ล้านบาท โดยการเข้าซื้ อได้เสร็ จสิ้ นในเดื อนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยราคาซื้ อ
สุ ดท้ายได้ถูกปรับปรุ งให้เป็ นจํานวนเงิน 40 ล้านบาท โดยใช้รายงาน ณ วันที่ซ้ื อกิจการ วัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่ งในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารทะเลประเภทแช่เย็นและแช่เย็นร่ วมกับธรรมชาติซีฟ้ดู
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั เสร็ จสิ้ นการเข้าซื้ อส่ วนได้เสี ยร้อยละ 45 ของหุ ้นใน TUMD Luxembourg S.a.r.l (TUMD)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั เพื่อการลงทุนในประเทศลักเซมเบิร์ก เป็ นจํานวนเงิน 12.748 ล้านยูโร หรื อเทียบเท่าจํานวน 497 ล้านบาท และมีบริ ษทั ย่อย
จํา นวนสามบริ ษ ัท ในประเทศรั สเซี ย โดยบริ ษ ัทย่อยเหล่ านี้ ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับการค้าปลี กปลาและอาหารทะเล โดย TUMD
ถือเป็ นบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มบริ ษทั
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11.2

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
รายละเอียดเงินลงทุนในบริ 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 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย) (1)
Seafood International Two FZCO
Avanti Frozen Foods Private Limited (2)
(ถือหุน้ โดย Avanti Feeds Limited ร้อยละ 60)
บริ ษทั ธรรมชาติ ซีฟู้ด จํากัด
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมที่ถือหุ้นโดยบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ทีเอ็น ฟายน์ 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 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย) (1)
(ถือหุน้ โดย TUAIH ร้อยละ 9.29)
TUMD Luxembourg S.a.r.l (ถือหุน้ โดย TUES1 ร้อยละ 45)

ลักษณะธุรกิจ
ผูผ้ ลิตและส่ งออกปูอดั
ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เว็บไซต์
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากกุง้
ผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ผูผ้ ลิตและส่ งออกผลิตภัณฑ์จากกุง้
ผูน้ าํ เข้าอาหารทะเลและร้านอาหารทะเล

ผูผ้ ลิตและส่ งออกผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากอาหารทะเล
ผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ผูล้ งทุน
ผูผ้ ลิตและส่ งออกอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากกุง้
ผูล้ งทุน

ราคาทุน

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

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

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

ไทย
ไทย
อินเดีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อินเดีย

25.00
20.00
15.43
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

-

จัดตั้งขึน้ ในประเทศ

ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
(ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พันบาท
พันบาท
37,500
1,010
117,064
384
679,335

431,186
28,029
733,993
806,686

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

39,166

-

42,223

-

829,317

835,293

2,042,117

2,441,864

ไทย
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริ กา

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

66,531
515,605
7,313,448

76,453
521,934
7,296,721

อินเดีย

9.29

-

4,784,854

-

441,668

-

ลักเซมเบิร์ก

45.00

-

496,751

-

482,072

-

13,556,738

8,275,133

8,819,324

7,895,108

14,386,055

9,110,426

10,861,441

10,336,972

เงินลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ใน Avanti Feeds Limited รวมเป็ นร้อยละ 24.72
(2)
บริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนื่องจากบริ ษทั มีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ร่ วมไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(1)
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า (ต่อ)

11.3 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้าระหว่างงวด มีดงั ต่อไปนี้

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มขึ้น
ส่ วนแบ่งขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท

530,803
(56,015)
(8,673)
466,115

31,600
31,600

ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ซื้อเงินลงทุนในการร่ วมค้าแห่งหนึ่งจากบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 31.60 ล้านบาท
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า (ต่อ)

11.3 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ต่อ)

ชื่ อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

เงินลงทุนในการร่ วมค้ าถือหุ้นโดยบริษัท
บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
จําหน่ายอาหารกุง้ และวัสดุในการ
(การร่ วมค้าของ TU และ
เพาะพันธุ์กงุ้ และลงทุนในบริ ษทั ที่
บริ ษทั อื่นในสัดส่ วน 51:49)
ประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์และจําหน่ายกุง้
เงินลงทุนในการร่ วมค้ าถือหุ้นโดยบริษัทย่ อย
บริ ษทั ทีเอ็มเอซี จํากัด
จําหน่ายอาหารกุง้ และวัสดุในการ
(การร่ วมค้าของ TFM และ
เพาะพันธุ์กงุ้ และลงทุนในบริ ษทั ที่
บริ ษทั อื่นในสัดส่ วน 51:49)
ประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์และจําหน่ายกุง้
Moresby International Holdings Inc. ผูล้ งทุนในธุรกิจการจับปลา
(การร่ วมค้าของ TUM และ
บริ ษทั อื่นในสัดส่ วน 33:67)
Seafood International Holdco
ผูล้ งทุน
(การร่ วมค้าของ TUGe และ
บริ ษทั อื่นในสัดส่ วน 41:59)
รวม

จัดตั้งขึน้ ใน
ประเทศ

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ราคาทุนหักการด้ อยค่ า
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
มูลค่ าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสี ย
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

ไทย

51.00

-

31,600

-

308,416

-

ไทย

-

26.01

-

209,269

-

371,311

33.22

33.22

170,655

170,655

98,812

100,220

41.00

41.00

59,150

59,150

58,887

59,272

261,405

439,074

466,115

530,803

หมู่เกาะ
บริ ติช
เวอร์จิ้น
หมู่เกาะ
เคย์แมน

45

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
12

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย ที่ ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ อง
ตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน ยานพาหนะ และสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้วย
ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและผูจ้ ดั จําหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยมีการเคลื่อนไหวดังนี้

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
(ตรวจสอบแล้ว)
ซื้อสิ นทรัพย์
จัดประเภทรายการใหม่
จําหน่ายระหว่างงวด - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
สําหรับงวด
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ที่ดนิ อาคาร
สิ นทรัพย์
และอุปกรณ์
ไม่ มีตัวตน
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดนิ อาคาร
สิ นทรัพย์
และอุปกรณ์
ไม่ มีตัวตน
พันบาท
พันบาท

25,261,479
3,350,026
(92,241)
(48,173)
(2,198)

16,771,420
337,817
(5,034)
(14)

4,474,157
381,184
12,165
(5,584)
(326)

1,177,318
367,427
(28,606)
(14)

(2,005,931)
(80,491)
(215,974)

(174,509)
(40,408)
(481,190)

(282,626)
-

(39,495)
-

26,166,497

16,408,082

4,578,970

1,476,630

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริ ษทั ย่อยในต่ างประเทศจํานวนรวม 613.34 ล้านบาท (ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จํานวน 275.69 ล้านบาท) ได้นาํ ไปจดจํานองไว้กบั สถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุฯ ข้อ 15 และ 17)
13

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่

เงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
41,628
1,333
42,961

1,006,784
5,321
1,012,105

1,500
1,500

987,028
1,500
988,528
46

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
13

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ ขายในระหว่างงวดสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท

1,006,784
23,703
(1,020,697)
31,970
(132)
41,628

987,028
(1,020,697)
33,669
-

ราคาตามบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
ซื้อเพิ่ม
จําหน่ายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
14

ค่ าความนิยม
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พันบาท

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
15

14,080,065
(268,452)
(468,441)
13,343,172

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ทรัสต์รีซีทและสิ นเชื่อเพื่อการส่ งออก
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท

235,080
6,729,930
6,703,270

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

1,137,487
2,020,372

2,467,258
2,773,022

13,668,280

15,245,774

3,157,859

5,240,280
47

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
15

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :
ร้อยละ 1.25 ต่อปี ) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้น ทรัสต์รีซีท และสิ นเชื่ อเพื่อการส่ งออกซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยอยูร่ ะหว่าง
ร้ อ ยละ 0.70 ต่ อ ปี ถึ งร้ อ ยละ 4.00 ต่ อ ปี และระหว่างร้ อ ยละ 0.70 ต่ อ ปี ถึ งร้ อ ยละ 2.80 ต่ อ ปี ตามลําดับ (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี และร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.97 ต่อปี ตามลําดับ)
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ ข้อ 12) และสิ นค้าคงเหลือ (หมายเหตุฯ ข้อ 9) ของกลุ่มบริ ษทั

16

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

ณ วันที่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุฯ ข้อ 23)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น
- กิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้างจ่าย
เงินมัดจําและรายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – กิจการอื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท

11,701,888

13,329,181

2,010,701

2,811,590

103,854

284,285

462,208

527,646

7,594,820

5,277,197

860,424

825,912

163,176
19,967
311,593

47,834
17,061
308,300

3,355
1,266
25,629

30,163
5,060
36,404

383,376

550,831

125,938

148,882

10,587
20,289,261

7,984
19,822,673

747
3,490,268

359
4,386,016

48

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
17

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุ ทธิ

ณ วันที่

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

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี – สุ ทธิ
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียนของเงินกูย้ มื
ระยะยาว – สุ ทธิ
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน – สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท

149,150

849,286

-

797,144

14,613,181

14,711,748

14,072,626

14,073,831

14,762,331

15,561,034

14,072,626

14,870,975

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างงวดสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท

15,561,034
50,451
12,537
(823,119)
(24,348)
(14,224)
14,762,331

14,870,975
12,537
(779,620)
(31,266)
14,072,626

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นสัญญากูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ งเพื่อใช้
ในการดําเนินงาน ซื้ อเครื่ องจักร ลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า และก่อสร้างโรงงาน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจํานวน 276.01 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จํานวน 67.08 ล้านบาท) คํ้าประกันโดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาวงเงินสิ นเชื่อ รวมทั้งรักษาอัตราส่ วน
ทางการเงินบางประการ และรวมถึงการจํากัดการก่อหนี้ การทําสัญญาเช่าเพื่อการลงทุน รายจ่ายฝ่ ายทุน รายการเกี่ยวกับกิจการใน
กลุ่มบริ ษทั การจัดสรรและจ่ายเงินปั นผล
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
17

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุ ทธิ (ต่อ)
วงเงินกู้ยืม
กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินหลายแห่งที่ยงั ไม่ได้ใช้ดงั นี้
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ณ วันที่

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
สกุลเงินยูโร

33,452 ล้านบาท
316 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
28 ล้านยูโร

33,750 ล้านบาท
316 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
27 ล้านยูโร

หุ้นกู้ – สุ ทธิ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ อง
บริ ษทั ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรื อเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ชาํ ระหนี้เดิมและเพื่อรองรับการขยายตัวใน
อนาคต โดยเสนอขายแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปและ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ อง
บริ ษทั จากปั จจุบนั ภายในวงเงินจํานวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็ นภายในวงเงินจํานวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรื อ เงินสกุลอื่น
ในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ อง
บริ ษทั จากปั จจุบนั ภายในวงเงินจํานวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เป็ นภายในวงเงินจํานวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรื อ เงินสกุลอื่น
ในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
เมื่ อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้มีการออกหุ ้นกู้ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นจํานวน 75 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพื่อใช้
สําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต หุ ้นกูด้ งั กล่าวมีระยะเวลาครบกําหนด 10 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยมีการจ่าย
ดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุน้ กูด้ งั กล่าวเสนอขายแก่ผลู ้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนขนาดใหญ่
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้มีการออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท เป็ นจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 10,000 ล้านบาท โดยหุน้ กูด้ งั กล่าวเสนอขายแก่ผลู ้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนขนาดใหญ่
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้มีการออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท เป็ นจํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 12,000 ล้านบาท โดยหุ ้นกู้ดงั กล่าวเสนอขายแก่ผูล้ งทุ นสถาบันและผูล้ งทุ นขนาดใหญ่ การออกหุ ้นกู้ดงั กล่าวมี เงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราส่ วนทางการเงินบางประการที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตาม
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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หุ้นกู้ – สุ ทธิ (ต่อ)
บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูช้ นิดไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวมและ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หุ้นกู้

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี ) อายุ

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 – ราคาตามมูลค่า
หัก ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
รวมหุน้ กู้ – สุ ทธิ
หัก ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูร้ ะยะยาว – สุทธิ

จํานวนหน่ วย
พันหน่ วย

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
ล้ านบาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ล้ านบาท

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
9 ตุลาคม พ.ศ. 2564
9 ตุลาคม 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 เมษายน พ.ศ. 2569
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
19 มกราคม พ.ศ. 2563
19 มกราคม พ.ศ. 2565
19 มกราคม พ.ศ. 2567
19 มกราคม พ.ศ. 2570

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

2,443
6,000
2,000
2,000
3,500
2,000
2,500
4,000
36,193
(36)
36,157
(9,148)
27,009

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 กล่าวข้างต้นระบุให้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ เช่น การรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและ
อัตราส่ วนของความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกําหนดการออกหุน้ กู้ เช่น ต้องไม่จ่ายเงินปั นผล
ในรู ปของเงินสดในแต่ละปี บัญชีเป็ นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิประจําปี ในงบการเงินรวม เป็ นต้น
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
18

หุ้นกู้ – สุ ทธิ (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูใ้ นระหว่างงวดสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวมและ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดจ่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
19

36,168,880
(20,288)
8,221
36,156,813

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน – สุ ทธิ

ณ วันที่

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินรอตัดจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท

177,119
(14,726)
162,393

221,732
(19,690)
202,042

15,014
(726)
14,288

21,354
(1,274)
20,080

42,780
119,613
162,393

47,257
154,785
202,042

7,588
6,700
14,288

7,278
12,802
20,080
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
20

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ต้ งั ค้างจ่ายโดยใช้วธิ ีการประมาณการจากฝ่ ายบริ หารโดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั กําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น สําหรับข้อมูลทางการเงินรวมมีประมาณการอัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลี่ยที่ใช้สาํ หรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 อยู่ที่ อตั ราร้ อยละ 6.43 และ 3.07 ตามลําดับ (ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2560 : อัตราร้ อยละ -5.08
และ 2.57 ตามลําดับ) โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีถวั เฉลี่ยของกลุ่มบริ ษทั เกิดจากการประเมินการใช้ผลประโยชน์ทางภาษีของ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ซึ่งประโยชน์ทางภาษีส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่งในต่างประเทศ
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เงินปันผล
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ สําหรับ
ผลการดําเนิ นงานประจําปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นรวมเป็ นเงินจํานวน 3,149 ล้านบาท แต่เนื่ องจากมติที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนิ นงานรอบหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.32 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 1,527 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.34 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 1,622 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
ในวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติ อ นุ มตั ิ ก ารจ่ายเงินปั น ผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ
0.25 บาท รวมเป็ นเงินจํานวน 1,193 ล้านบาท บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลแล้วในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
22

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ ้นขั้นพื้น ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั (ไม่ รวมกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น )
ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

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

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ (พันบาท)
- จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ (พันบาท)

1,761,090
(450,660)

1,773,968
(51,196)

2,944,164
-

1,049,837
-

1,310,430

1,722,772

2,944,164

1,049,837

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดย
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ (พันหุน้ )

4,771,815

4,771,815

4,771,815

4,771,815

0.27

0.36

0.62

0.22

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

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

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

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ (พันบาท)
- จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ที่เป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ (พันบาท)

2,681,659
(492,604)

4,721,883
(145,741)

10,348,805
-

2,809,686
-

2,189,055

4,576,142

10,348,805

2,809,686

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดย
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ (พันหุน้ )

4,771,815

4,771,815

4,771,815

4,771,815

0.46

0.96

2.17

0.59

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
23

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ใหญ่สูงสุ ด ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ กลุ่มของครอบครัวจันศิริ โดยถือหุ ้นในบริ ษทั คิดเป็ นจํานวนร้อยละ
19.93 ของหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั จํานวนหุน้ ที่เหลือถือโดยบุคคลทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าที่สาํ คัญได้เปิ ดเผยในหมายเหตุฯ ข้อ 11
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
พ)

รายได้ จากการขาย

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

รายได้ ดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

รายได้ เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

847,471
221,943
1,069,414

958,493
259,714
1,218,207

3,416,540
48,786
76,510
3,541,836

2,152,634
7,075
132,456
2,292,165

237,386
237,386

228,187
228,187

465,412
252
465,664

412,825
412,825

-

-

2,823,722
59,527
2,883,249

803,163
54,483
857,646

59,150
72
59,222

63,122
61
63,183

26,357
106
72
26,535

30,028
103
61
30,192
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
23

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
พ)

รายได้ จากการขาย (ต่อ)

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

รายได้ ดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

รายได้ เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

2,538,091
626,927
3,165,018

2,529,751
712,104
3,241,855

7,263,669
52,575
229,150
7,545,394

6,642,124
14,577
381,819
7,038,520

697,079
697,079

709,912
709,912

1,331,282
252
1,331,534

1,199,847
1,199,847

-

-

4,837,845
92,777
4,930,622

2,079,215
87,483
2,166,698

125,837
220

124,943
301

126,057

125,244

53,474
293
205
53,972

116,441
6,224
199
122,864
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
23

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

การซื้อสิ นค้ าและบริการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
ซื้อสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร
และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
ซื้อสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร
และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

344,471
521,933
866,404

213,481
613,332
826,813

471,030
23,516
34,942
529,488

587,017
38,698
32,361
658,076

4,102
35,294
39,396

9
33,943
33,952

4,102
6,970
11,072

9
2,588
2,597

ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท

589,399
1,220,729
1,810,128

569,549
1,300,851
1,870,400

1,116,797
27,780
100,346
1,244,923

1,555,109
295,194
73,897
1,924,200

4,102
108,073
112,175

9
87,563
87,572

55,437
4,102
17,606
77,145

330
9
10,226
10,565
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
23

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดค้ างชําระทีเ่ กิดจากการขายและซื้อสิ นค้ า ซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร และซื้อบริการ

ณ วันที่

ลูกหนีก้ ารค้ า
- กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ดอกเบีย้ ค้ างรับ
- กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า (1)

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
- กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

(1)

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท

239,059
76,592
315,651

139,793
64,934
204,727

1,750,885
41,009
11,710
1,803,604

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

1,336,857
1,336,857

656,590
656,590

1,050,178
244
1,050,422

466,796
466,796

44,091
59,763
103,854

227,433
56,852
284,285

452,444
8,465
1,299
462,208

495,736
31,910
527,646

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในข้อมูลทางการเงินรวมส่ วนที่จดั ไว้เป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 668.31 ล้านบาท
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
23

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ /เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

ณ วันที่

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

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท

148,920
148,920

69,870
69,870

13,569,567
148,920
13,718,487

7,452,933
7,452,933

11,180,277
11,180,277

11,274,911
11,274,911

35,618,537
35,618,537

37,872,816
37,872,816

การเปลี่ยนแปลงในเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงวด สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ งวด (ตรวจสอบแล้ว)
เพิม่ ขึ้น
โอนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
รับคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท

11,274,911
(94,634)
11,180,277

37,872,816
132,490
1,346,089
(2,856,887)
(875,971)
35,618,537
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
23

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ /เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

ณ วันที่

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

จ)

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

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท

80,000
80,000

119,300
119,300

341,817
341,817

693,499
693,499

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน มีรายละเอียด
ดังนี้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
76,914
8,979
17,096
102,989

50,683
5,817
11,127
67,627

57,556
2,325
10,526
70,407

36,216
2,490
4,350
43,056

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
300,449
26,352
50,542
377,343

184,024
18,247
36,643
238,914

192,873
6,976
31,301
231,150

113,813
7,469
16,312
137,594
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
24

ข้ อมูลกระแสเงินสด

24.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การกระทบยอดกําไรสุ ทธิให้เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายส่ วนลด/ส่ วนเกิน
จากสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
(กลับรายการ) ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ า เผื่ อ การลดมู ล ค่ า ของสิ นค้ า
คงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้
เพื่อขายจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ของกลุ่มที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทไว้
เพื่อขายจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กํา ไรจากการจํา หน่ า ยเงิ น ลงทุ น
ในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่าย
และตัดจําหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้เงินปั นผล
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ
รวม

12
12

11

3,111,918
(570,329)
2,541,589

5,221,011
(178,519)
5,042,492

10,359,963
10,359,963

2,818,799
2,818,799

2,005,931
174,509

1,866,021
171,655

282,626
39,495

280,240
17,653

75,510
269

(71,089)
(5,940)

70,456
21,955

(48,941)
5,524

25,623
124

107,799
43,349

55,267
-

15,064
-

389,227
272,807
(27,633)

12,706
135,025
(25,356)

77,133
(27,633)

55,182
(25,356)

-

185,964

-

-

(163,757)

-

(4,979,422)

-

(2,207)

47,027

(8,395)

6,361

(487,235)
1,388,117
(6,800)
1,509,311
(770,284)
4,383,512

(521,546)
217,587
(16,253)
1,607,469
(803,864)
2,950,554

1,275,249
(4,937,371)
1,284,422
(1,395,669)
(8,241,887)

245,756
(2,182,934)
1,291,302
(1,289,532)
(1,629,681)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
24

ข้ อมูลกระแสเงินสด (ต่อ)

24.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
การกระทบยอดกําไรสุ ทธิให้เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ)

สํ าหรับงวดเก้ าดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์ และ
หนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
- จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

73,955
2,482,952
92,195
158,000
1,074,801
155,544
183,140
(73,268)
4,147,319

(886,169)
(3,104,291)
233,174
(166,125)
2,352,229
(263,805)
48,734
(17,511)
(1,803,764)

236,440
682,944
(5,071)
11,213
(794,007)
66,291
18,237
(10,966)
205,081

604,786
(903,614)
25,429
17,184
850,001
45,805
31,771
(555)
670,807

2,541,589
4,383,512

5,042,492
2,950,554

10,359,963
(8,241,887)

2,818,799
(1,629,681)

4,147,319

(1,803,764)

205,081

670,807

11,072,420
(421,464)
10,650,956

6,189,282
(696,968)
5,492,314

2,323,157
(8,416)
2,314,741

1,859,925
(8,483)
1,851,442
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
24

ข้ อมูลกระแสเงินสด (ต่อ)

24.2 การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ิ นที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากกิจกรรมจัดหาเงินสามารถแสดงได้ดงั นี้

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
การเคลื่อนไหวในกระแสเงินสด
การเปลีย่ นแปลงของรายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
การเพิ่มขึ้น
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
การเคลื่อนไหวในกระแสเงินสด
การเปลีย่ นแปลงของรายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
การเพิม่ ขึ้น
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบัน
จากกิจการ
จากสถาบัน
การเงิน ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
การเงิน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
หนีส้ ิ นตาม
สั ญญาเช่ า
หุ้นกู้
การเงิน
พันบาท
พันบาท

15,003,458
(1,491,320)

119,300
(39,300)

15,561,034
(772,668)

36,168,880
-

202,042
(37,082)

(19,158)
(59,780)
13,433,200

80,000

12,537
(24,348)
(14,224)
14,762,331

8,221
(20,287)
36,156,814

2,509
(5,076)
162,393

เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบัน
จากกิจการ
จากสถาบัน
การเงิน ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
การเงิน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
หนีส้ ิ นตาม
สั ญญาเช่ า
หุ้นกู้
การเงิน
พันบาท
พันบาท

36,660,393
(21,505,080)

77,000
13,600

1,728,058
13,963,360

26,917,034
9,477,856

290,747
(87,892)

26,774
(46,655)
15,135,432

90,600

11,186
(157,890)
858
15,545,572

7,914
(185,258)
36,217,546

13,273
2,809
218,937
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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24

ข้ อมูลกระแสเงินสด (ต่อ)

24.2 การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ ิ นที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากกิจกรรมจัดหาเงินสามารถแสดงได้ดงั นี้ (ต่อ)

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2561

ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
การเคลื่อนไหวในกระแสเงินสด
การเปลีย่ นแปลงของรายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ (ตรวจสอบแล้ว)
การเคลื่อนไหวในกระแสเงินสด
การเปลีย่ นแปลงของรายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาตามบัญชีปลายงวด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะสั้ น
จากสถาบัน
จากกิจการ
การเงิน ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
พันบาท
พันบาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนีส้ ิ นตาม
จากสถาบัน
สั ญญาเช่ า
การเงิน
หุ้นกู้
การเงิน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

5,240,280
(2,063,262)

693,499
(295,599)

14,870,975
(779,620)

36,168,880
-

20,080
(5,792)

-

-

12,537

-

(19,159)
3,157,859

(56,083)
341,817

(31,266)
14,072,626

8,221
(20,287)
36,156,814

เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะสั้ น
จากสถาบัน
จากกิจการ
การเงิน ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
พันบาท
พันบาท

14,288

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนีส้ ิ นตาม
จากสถาบัน
สั ญญาเช่ า
การเงิน
หุ้นกู้
การเงิน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

28,638,929
(24,314,623)

923,957
926,032

1,542,851
13,626,871

26,917,034
9,477,856

32,321
(10,309)

-

-

11,186

7,914
(157,779) (185,258)
15,023,129 36,217,546

-

11,082
4,335,388

(10,026)
1,839,963

22,012
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25

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้

25.1 ภาระผูกพันที่เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี ภาระผูกพันที่ เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ ยวกับภาระผูกพันที่ เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน
แต่ไม่ได้รับรู ้ในข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล มีดงั นี้

ณ วันที่
สัญญาซื้อที่ดิน

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
48,500 ล้านรู เปี ย

-

-

-

สัญญาสร้างอาคาร
โรงงานและคลังสิ นค้า

89 ล้านบาท
9 ล้านยูโร
-

167 ล้านบาท
3 ล้านยูโร
1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

-

-

สัญญาซื้อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

499 ล้านบาท
1 ล้านยูโร
1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

168 ล้านบาท
3 ล้านยูโร
1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

103 ล้านบาท
-

2 ล้านบาท
-

25.2 การคํา้ ประกัน
ก)
ข)

ค)

ง)

จ)

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท มี ห นัง สื อ คํ้าประกัน ที่ อ อกโดยธนาคารในนามของบริ ษ ัท จํานวน 29 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จํานวน 31 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อยจํานวน 98 ล้านบาท
2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 3 ล้านยูโร 7 ล้านโครนนอร์ เวย์ และ 1 ล้านสล็อตติโปแลนด์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จํานวน
91 ล้านบาท 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 3 ล้านยูโร 6 ล้านโครนนอร์ เวย์ และ 1 ล้านสล็อตติโปแลนด์) ซึ่ งเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน
ตามปกติของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งมีหนังสื อคํ้าประกันจํานวน 13 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 : จํา นวน 13 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ ฯ) ซึ่ งออกให้ แ ก่ ส ถาบัน การเงิ น แห่ งหนึ่ งเพื่ อ คํ้าประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ให้แ ก่
บริ ษทั ย่อยของการร่ วมค้าของกลุ่มบริ ษทั
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท มี ห นัง สื อ คํ้าประกัน ที่ อ อกโดยธนาคารในนามของบริ ษ ัท จํานวน 21 ล้านยูโ ร
9 ล้านเหรี ยญแคนาดา และ 6 ล้านหยวน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จํานวน 22 ล้านยูโร 8 ล้านเหรี ยญแคนาดา และ
6 ล้านหยวน) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้กบั บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งไม่มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อย (ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จํานวน 61 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่การร่ วมค้าของกลุ่มบริ ษทั
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ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ (ต่อ)

25.3 คดีฟ้องร้ อง
Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) ได้รับหมายเรี ยกจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กา
(United States Department of Justice หรื อ “DOJ”) เพื่อให้ขอ้ มูลในการสอบสวนการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิ ดผนึ ก โดย Tri-U ได้ให้ความร่ วมมื อกับรั ฐบาลอย่างเต็มที่ รวมถึ งการมอบเอกสารและ
หลักฐานอื่นตามหมายเรี ยก ทั้งนี้ Tri-U ได้รับการผ่อนผันแบบมีเงื่อนไข (Conditional Leniency Program) ซึ่ งสถานะการผ่อนผันแบบ
มีเงื่อนไขดังกล่าวหมายความว่า หากทาง Tri-U และผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของ Tri-U ให้ความร่ วมมือในขั้นตอนของการสอบสวน
จะไม่ถูกดําเนินคดีหรื อถูกเรี ยกให้ตอ้ งชําระค่าปรับ ปั จจุบนั การสอบสวนดังกล่าวยังอยูร่ ะหว่างการดําเนินการ
นอกจากนี้ Tri-U ได้ถูกฟ้ องเป็ นจําเลยในคดี แพ่งหลายคดี ท้ งั ที่ถูกดําเนิ นคดี แบบกลุ่มและที่ ถูกฟ้ องร้ องโดยตรง ซึ่ งโจทก์ ได้แก่
ร้านค้าปลีก ร้านขายของชํา และลูกค้าหลายรายที่อา้ งว่าซื้ ออาหารทะเลบรรจุภาชนะปิ ดผนึ กจาก Tri-U และจําเลยร่ วม คําฟ้ องคดี
แพ่งดังกล่าวได้ระบุ เรื่ องการร่ วมกันกําหนด เพิ่ม คงไว้ซ่ ึ งราคา และ/หรื อ ทําให้ราคาของอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิ ดผนึ กใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กานั้นคงที่ ซึ่งฝ่ าฝื นกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามาตรา 1 และ 3 ภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด (Sherman
Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) และละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การประกอบการค้าที่ไม่
เท่าเทียม และการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยโจทก์มีการเรี ยกค่าชดเชยในความเสี ยหายดังกล่าว
ระหว่างไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2561 Tri-U ได้ขอ้ สรุ ปสําหรับข้อเรี ยกร้องทางแพ่งเกี่ยวกับการป้ องกันการผูกขาดกับหนึ่งในลูกค้า
ปลีกรายใหญ่ที่สุด โดย Tri-U ได้มีการจ่ายชําระเงินและจะมีการเข้าร่ วมโครงการความร่ วมมือต่าง ๆ และนโยบายส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์
ใหม่ร่วมกัน รวมถึ งการเปิ ดตัวผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านร้ านค้าปลีกดังกล่าว นอกจากนี้ Tri-U ยังได้บรรลุขอ้ ตกลงที่ จะจ่ายชําระ
ข้อเรี ยกร้องให้แก่กลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายต่าง ๆ จากข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว Tri-U ได้ประมาณการจํานวนที่จะต้องชําระทั้งหมดสําหรับ
คดีแพ่งเป็ นจํานวน 42.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งได้ถูกรับรู ้ในระหว่างงวดไตรมาสสองแล้ว
John West Foods Limited (JWF)
เมื่ อ วัน ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561 JWF ได้รั บ แจ้ง เกี่ ย วกับ แผนเพื่ อ การดําเนิ น การของสํานัก งานอัย การแห่ งสหราชอาณาจัก ร
(UK Crown Prosecution Service) ในการดําเนิ นคดีต่อ JWF บนข้อกล่าวอ้างว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับการดําเนิ นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการทําประมงที่ ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การควบคุม (IUU fishing) อัน เนื่ องมาจากการนําเข้าปลาจาก
ประเทศกานาในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2557 โดยการพิจารณาคดีนดั แรกมีข้ ึนเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ ศาลมาจีสเตรท (Magistrate court) ไทน์แอนด์แวร์ (Tyne & Wear) ขณะนี้ JWF อยู่ในระหว่างการต่อสู ้คดี และยังไม่สามารถ
คาดการณ์ความเป็ นไปได้และผลกระทบทางการเงินจากผลของคดีดงั กล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยบางแห่งในกลุ่มบริ ษทั Thai Union Europe อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยบริ ษทั ย่อย
ได้ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบ ซึ่ งผลจากการตรวจสอบยังไม่เป็ นที่สรุ ป อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มบริ ษทั อย่างเป็ นสาระสําคัญ
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เครื่ องมือทางการเงิน

26.1 สั ญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ าและสั ญญาสิ ทธิ
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้า และการกูย้ มื หรื อให้กยู้ มื เงิน
เป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
บริ หารความเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

สกุลเงิน

จํานวน
ที่ซื้อ
(ล้าน)

จํานวน
ที่ขาย
(ล้าน)

บริษทั
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

11

776

เยน
ยูโร
ปอนด์องั กฤษ

-

372
202
15

บริษทั ย่ อย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

44

307

เยน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย

-

281
11

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

37

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

41

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

-

7

54
460
8

-

1
1

-

ยูโร
โครนนอร์เวย์
โครนนอร์เวย์
สล็อตติโปแลนด์
ดอลลาร์แคนาดา

อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญาของ
วันครบกําหนดตามสัญญา

จํานวนที่ซื้อ

จํานวนที่ขาย

32.63 - 33.25 บาท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
-

30.79 - 33.58 บาท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.29 - 0.30 บาทต่อเยน
38.13 - 48.45 บาทต่อยูโร
43.73 - 44.74 บาทต่อปอนด์
อังกฤษ

31.71 - 33.43 บาท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
-

30.93 - 33.30 บาท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.29 - 0.30 บาทต่อเยน
23.31 - 24.49 บาท
ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
-

ตุลาคม พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2562

-

ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2562

3.58 - 3.79 สล็อตติโปแลนด์
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
-

ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562
ตุลาคม พ.ศ. 2561

0.79 - 0.86 ยูโร
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.70 - 0.77 ปอนด์องั กฤษ
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.88 - 0.92 ปอนด์องั กฤษต่อยูโร
0.10 - 0.11 ยูโรต่อโครนนอร์เวย์
0.09 ปอนด์องั กฤษต่อโครน
นอร์เวย์
0.23 ยูโรต่อสล็อตติโปแลนด์
0.78 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อ
ดอลลาร์แคนาดา

ตุลาคม พ.ศ. 2561 - สิ งหาคม พ.ศ. 2562
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2562
ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2565
ธันวาคม พ.ศ. 2561 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ตุลาคม พ.ศ. 2562
ธันวาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562
ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2562

ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตุลาคม พ.ศ. 2561 - มกราคม พ.ศ. 2563
ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
26

เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)

26.1 สั ญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ าและสั ญญาสิ ทธิ (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

สกุลเงิน

จํานวน จํานวน
ที่ซื้อ ทีข่ าย
(ล้าน) (ล้าน)

บริษทั
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

27

321

เยน
ยูโร
ปอนด์องั กฤษ

-

370
271
20

บริษทั ย่ อย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

28

326

เยน
ยูโร
ดอลลาร์ออสเตรเลีย

-

12
1
17

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

40

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

39

-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

-

22

56
477
1
2
9

1
-

ยูโร
ยูโร
โครนนอร์เวย์
โครนนอร์เวย์
สล็อตติโปแลนด์
สล็อตติโปแลนด์

อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญาของ
วันครบกําหนดตามสัญญา

จํานวนที่ซื้อ

จํานวนที่ขาย

32.58 - 33.29 บาท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
-

32.38 - 34.10 บาท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.31 บาทต่อเยน
38.96 - 48.45 บาทต่อยูโร
43.73 - 44.24 บาทต่อปอนด์องั กฤษ

มกราคม พ.ศ. 2561 - เมษายน พ.ศ. 2562

32.42 - 33.17 บาท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
-

32.28 - 34.96 บาท
ต่อเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.29 บาทต่อเยน
38.29 - 39.13 บาทต่อยูโร
24.49 - 26.15 บาท
ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
-

มกราคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2561
ธันวาคม พ.ศ. 2561
มีนาคม พ.ศ. 2561 - กรกฏาคม พ.ศ. 2561
มิถุนายน พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

มกราคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

มกราคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

กันยายน พ.ศ. 2561
มีนาคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2565
มิถุนายน พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561

มกราคม พ.ศ. 2561 - มกราคม พ.ศ. 2562

มกราคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561
มกราคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561
มกราคม พ.ศ. 2561 - มกราคม พ.ศ. 2562
มกราคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561
มกราคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - สิ งหาคม พ.ศ. 2561
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
26

เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)

26.1 สั ญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ าและสั ญญาสิ ทธิ (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสัญญาสิ ทธิ ที่ในอนาคตที่มีเงื่อนไขพิเศษกับสถาบันการเงินหลายแห่ ง
โดยสถาบันการเงินดังกล่าวมีภาระการซื้ อเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มบริ ษทั จํานวน 19 ล้านโครนนอร์ เวย์ โดยมีอตั ราแลกเปลี่ยนที่
0.11 ยูโรต่อ 1 โครนนอร์ เวย์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จํานวน 54 ล้านโครนนอร์ เวย์ โดยมีอตั ราแลกเปลี่ยนที่ 0.11 ยูโรต่อ
1 โครนนอร์เวย์) ตามลําดับ สัญญาดังกล่าวจะครบกําหนดภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
26.2 สั ญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
รายละเอี ยดของสัญ ญาแลกเปลี่ ยนอัต ราดอกเบี้ ยที่ ยงั คงมี ผลบังคับ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
บริ ษทั
บริ ษทั ไม่มีสญ
ั ญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริ ษทั ย่อย

1
2
3
4

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
จํานวนเงินต้ น
อัตราดอกเบีย้ รับตาม
อัตราดอกเบีย้ จ่ ายตาม
วันสิ้นสุ ดสั ญญา
สั ญญาแลกเปลีย่ น (ต่ อปี )
สั ญญาแลกเปลีย่ น (ต่ อปี )
22 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.37
ตุลาคม พ.ศ. 2564
50 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.18
ธันวาคม พ.ศ. 2565
100 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.18
ธันวาคม พ.ศ. 2565
22 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.10
ธันวาคม พ.ศ. 2565
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
26

เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)

26.3 สั ญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้
รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ รับตามสั ญญา
สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ จ่ ายตามสั ญญา
จํานวนเงินต้ น
อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )
จํานวนเงินต้ น
อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )
4,106 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.32
97 ล้านยูโร
50 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว USDLIBOR 1,769 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
3 เดือน บวกร้อยละ 1.00
6 เดือนบวกร้อยละ 0.80
2,050 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
1,647 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 40 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
80 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 2 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
27 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
118 ล้านสล็อตติ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว WIBOR
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ
โปแลนด์
3 เดือนบวกร้อยละ 3.38
2.10
1,066 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.70
27 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.73
976 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 30 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70
6 เดือนบวกร้อยละ 1.80
737 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
23 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
573 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
18 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
1,089 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 27 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3
6 เดือนบวกร้อยละ 2.15
เดือนบวกร้อยละ 3.15
656 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.53
17 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3
เดือนบวกร้อยละ 3.15
233 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.69
6 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 3
เดือนบวกร้อยละ 3.15
505 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
14 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
1,452 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05
40 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98
426 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.68
13 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
488 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
15 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
75 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66
2,529 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66

วันสิ้นสุ ดสั ญญา
ธันวาคม พ.ศ. 2562
กันยายน พ.ศ. 2564
ตุลาคม พ.ศ. 2564
ตุลาคม พ.ศ. 2564
ตุลาคม พ.ศ. 2564
ตุลาคม พ.ศ. 2564

ตุลาคม พ.ศ. 2564
มิถุนายน พ.ศ. 2565
มิถุนายน พ.ศ. 2565
มิถุนายน พ.ศ. 2565
มกราคม พ.ศ. 2566
มกราคม พ.ศ. 2566
มกราคม พ.ศ. 2566
มิถุนายน พ.ศ. 2568
มิถุนายน พ.ศ. 2568
มิถุนายน พ.ศ. 2568
มกราคม พ.ศ. 2569
เมษายน พ.ศ. 2569
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
26

เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)

26.3 สั ญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (ต่อ)
รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มีดงั นี้ (ต่อ)
บริ ษทั (ต่อ)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ รับตามสั ญญา
สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ จ่ ายตามสั ญญา
จํานวนเงินต้ น
อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )
จํานวนเงินต้ น
อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.54
1 614 ล้านบาท
3 เดือนลบร้อยละ 0.06
442 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
2 14 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92
4,106
ล้
า
นบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.32
97 ล้านยูโร
3
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 70 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
4 2,428 ล้านบาท
3 เดือนบวกร้อยละ 3.56
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 70 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
5 2,433 ล้านบาท
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50
2,780
ล้
า
นบาท
อั
ตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 80 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
6
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 100 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
7 3,475 ล้านบาท
6 เดือนบวกร้อยละ 3.50
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 55 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10
8 1,911 ล้านบาท
6 เดือนบวกร้อยละ 3.49
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX
9 50 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว USDLIBOR 1,769 ล้านบาท
3 เดือน บวกร้อยละ 1.00
6 เดือนบวกร้อยละ 0.80
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 50 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
10 2,050 ล้านบาท
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 40 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
11 1,647 ล้านบาท
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 2 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
12 80 ล้านบาท
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38

วันสิ้นสุ ดสั ญญา
มิถุนายน พ.ศ. 2561
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตุลาคม พ.ศ. 2563
กันยายน พ.ศ. 2564
ตุลาคม พ.ศ. 2564
ตุลาคม พ.ศ. 2564
ตุลาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
26

เครื่ องมือทางการเงิน (ต่อ)

26.3 สั ญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (ต่อ)
รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มีดงั นี้ (ต่อ)
บริ ษทั (ต่อ)

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

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ รับตามสั ญญา
สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ จ่ ายตามสั ญญา
จํานวนเงินต้ น
อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )
จํานวนเงินต้ น
อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )
29 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR 125 ล้านสล็อตติ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว WIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 2.10
โปแลนด์
3 เดือนบวกร้อยละ 3.38
1,134 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.70
29 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.73
976 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 30 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70
6 เดือนบวกร้อยละ 1.80
737 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
23 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
573 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88
18 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
1,089 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 27 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 2.15
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
656 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.53
17 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
233 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.69
6 ล้านยูโร
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว EURIBOR
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15
505 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30
14 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
1,452 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05
40 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98
426 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.68
13 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
488 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00
15 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.96
75 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66
2,529 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.66

วันสิ้นสุ ดสั ญญา
ตุลาคม พ.ศ. 2564
ตุลาคม พ.ศ. 2564
มิถุนายน พ.ศ. 2565
มิถุนายน พ.ศ. 2565
มิถุนายน พ.ศ. 2565
มกราคม พ.ศ. 2566
มกราคม พ.ศ. 2566
มกราคม พ.ศ. 2566
มิถุนายน พ.ศ. 2568
มิถุนายน พ.ศ. 2568
มิถุนายน พ.ศ. 2568
มกราคม พ.ศ. 2569
เมษายน พ.ศ. 2569

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยไม่มีสญ
ั ญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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