
 

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ ผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวด 
เก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 

พงทว ีรัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
 

กรุงเทพมหานคร 
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 764,198 814,911 41,719 141,193
เงินลงทุนระยะสั้น - 63,560 - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8, 23 15,851,816 16,343,842 4,456,507 4,249,503
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 148,920 69,870 13,718,487 7,452,933
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 - - 711,182 -

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 39,995,712 43,184,178 4,668,999 5,390,770
ส่วนของลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 381,205 725,121 206,976 437,389

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,396,033 1,335,393 253,032 149,555
สินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขาย
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 10 522,754 33,941 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 59,060,638 62,570,816 24,056,902 17,821,343

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,107 1,467 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 30,546,928 29,337,930
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 10,861,441 10,336,972 829,317 835,293
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 466,115 530,803 31,600 -
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 42,961 1,012,105 1,500 988,528
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 11,180,277 11,274,911 34,907,355 37,872,816
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 3,646 3,677 - -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 26,166,497 25,261,479 4,578,970 4,474,157
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 16,408,082 16,771,420 1,476,630 1,177,318
ค่าความนิยม 14 13,343,172 14,080,065 - -
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 1,715,755 1,866,384 1,715,755 1,866,383
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,530,962 1,079,837 21,487 19,809
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,640,278 1,301,879 227,408 326,224

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 83,360,293 83,520,999 74,336,950 76,898,458

รวมสินทรัพย์     142,420,931 146,091,815 98,393,852 94,719,801

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ                                                                                                                    กรรมการ                                                                                  .
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 13,668,280 15,245,774 3,157,859 5,240,280
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16, 23 20,289,261 19,822,673 3,490,268 4,386,016
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 80,000 119,300 341,817 693,499
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 17 149,150 849,286 - 797,144

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 18 9,147,824 - 9,147,824 -
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 19 42,780 47,257 7,588 7,278

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 286,003 15,972 - -
ส่วนของเจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 564,245 324,322 347,423 86,209

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 276,145 207,975 96,942 71,179
หน้ีสินของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขาย
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 10 142,254 24,927 - -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 44,645,942 36,657,486 16,589,721 11,281,605

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 17 14,613,181 14,711,748 14,072,626 14,073,831
หุน้กู ้- สุทธิ 18 27,008,990 36,168,880 27,008,990 36,168,880
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 19 119,613 154,785 6,700 12,802
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,547,112 2,356,189 773,811 707,644
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,438,108 4,592,177 - -
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 305,162 318,356 305,162 318,356
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,135,606 3,080,802 573,385 660,329

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 52,167,772 61,382,937 42,740,674 51,941,842

รวมหนีสิ้น 96,813,714 98,040,423 59,330,395 63,223,447

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329
กาํไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 149,295 149,295 149,295 149,295
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 28,418,254 29,044,995 17,772,879 10,239,445

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (7,238,665) (6,051,921) - (33,669)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 42,470,167 44,283,652 39,063,457 31,496,354
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,137,050 3,767,740 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 45,607,217 48,051,392 39,063,457 31,496,354

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 142,420,931 146,091,815 98,393,852 94,719,801

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 23 34,173,663 34,852,394 6,892,081 5,584,636
ตน้ทุนขาย 23 (28,795,243) (29,896,212) (6,243,201) (5,018,774)

กําไรขั้นต้น 5,378,420 4,956,182 648,880 565,862
รายไดด้อกเบ้ีย 267,791 263,226 494,464 442,858
รายไดเ้งินปันผล 23 46 17 2,883,249 857,646
รายไดอ่ื้น 23 182,410 324,158 76,885 75,161

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 5,828,667 5,543,583 4,103,478 1,941,527
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,709,843) (1,719,775) (190,728) (222,848)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,834,932) (1,858,343) (391,325) (389,844)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (76,325) (4,979) (73,239) (202)
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 127,569 275,121 (77,949) 156,365

กําไรจากการดําเนินงาน 2,335,136 2,235,607 3,370,237 1,484,998
ตน้ทุนทางการเงิน (503,767) (546,724) (426,073) (433,885)

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 1,831,369 1,688,883 2,944,164 1,051,113
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 142,404 132,260 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 1,973,773 1,821,143 2,944,164 1,051,113
ภาษีเงินได้ 20 (146,245) 76,938 - (1,276)

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 1,827,528 1,898,081 2,944,164 1,049,837
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 10 (450,660) (51,196) - -

กําไรสําหรับงวด 1,376,868 1,846,885 2,944,164 1,049,837

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 1,761,090 1,773,968 2,944,164 1,049,837
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (450,660) (51,196) - -

1,310,430 1,722,772 2,944,164 1,049,837
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 66,438 124,113 - -

กําไรสําหรับงวด 1,376,868 1,846,885 2,944,164 1,049,837

กําไรต่อหุ้นทีเ่ป็นของส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไรต่อหุ้น (บาท) 22
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.37 0.37 0.62 0.22
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (0.10) (0.01) - -

รวมกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.27 0.36 0.62 0.22

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

กาํไรสาํหรับงวด 1,376,868 1,846,885 2,944,164 1,049,837

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
สาํรองอ่ืนลดลง (12,758) (64,736) - -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (12,758) (64,736) - -

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสุทธิจากภาษีเงินได้ (672,339) 15,444 - -
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย
สุทธิจากภาษีเงินได้ 32,898 (200,089) 28,545 (200,093)

การจดัประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย
สุทธิจากภาษีเงินได้ 32,487 (25,356) 32,487 (25,356)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (606,954) (210,001) 61,032 (225,449)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได้ (619,712) (274,737) 61,032 (225,449)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 757,156 1,572,148 3,005,196 824,388

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 639,432 1,444,672 3,005,196 824,388
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 117,724 127,476 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 757,156 1,572,148 3,005,196 824,388

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 5, 23 97,313,997 100,219,512 16,991,718 16,057,255
ตน้ทุนขาย 23 (83,846,331) (85,730,217) (15,631,428) (14,580,221)

กําไรขั้นต้น 13,467,666 14,489,295 1,360,290 1,477,034
รายไดด้อกเบ้ีย 770,284 803,864 1,395,669 1,289,532
รายไดเ้งินปันผล 23 6,800 16,253 4,937,371 2,182,934
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 163,757 - 4,979,422 -
รายไดอ่ื้น 23 680,018 668,813 149,868 187,498

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 15,088,525 15,978,225 12,822,620 5,136,998
ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,912,761) (5,045,895) (553,073) (555,484)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (6,894,670) (5,515,006) (1,223,146) (1,082,286)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (77,507) (15,192) (70,456) (6,361)
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 930,407 904,802 668,440 617,234

กําไรจากการดําเนินงาน 4,133,994 6,306,934 11,644,385 4,110,101
ตน้ทุนทางการเงิน (1,509,311) (1,607,469) (1,284,422) (1,291,302)

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 2,624,683 4,699,465 10,359,963 2,818,799
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 487,235 521,546 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 3,111,918 5,221,011 10,359,963 2,818,799
ภาษีเงินได้ 20 (155,653) (164,296) (11,158) (9,113)

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 2,956,265 5,056,715 10,348,805 2,809,686
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 10 (492,604) (145,741) - -

กําไรสําหรับงวด 2,463,661 4,910,974 10,348,805 2,809,686

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2,681,659 4,721,883 10,348,805 2,809,686
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (492,604) (145,741) - -

2,189,055 4,576,142 10,348,805 2,809,686
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 274,606 334,832 - -

กําไรสําหรับงวด 2,463,661 4,910,974 10,348,805 2,809,686

กําไรต่อหุ้นทีเ่ป็นของส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไรต่อหุ้น (บาท) 22
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.56 0.99 2.17 0.59
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (0.10) (0.03) - -

รวมกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.46 0.96 2.17 0.59

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

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

กาํไรสาํหรับงวด 2,463,661 4,910,974 10,348,805 2,809,686

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสุทธิจากภาษีเงินได้ (425) 12,701 - -

สาํรองอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 115,951 (142,729) - -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 115,526 (130,028) - -

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสุทธิจากภาษีเงินได้ (970,428) (324,867) - -
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย
สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,699) 199,741 - 199,733

การจดัประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย
สุทธิจากภาษีเงินได้ 33,669 (25,356) 33,669 (25,356)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (938,458) (150,482) 33,669 174,377

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษเีงินได้ (822,932) (280,510) 33,669 174,377

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,640,729 4,630,464 10,382,474 2,984,063

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,370,372 4,295,522 10,382,474 2,984,063
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 270,357 334,942 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,640,729 4,630,464 10,382,474 2,984,063

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

การ การ
ผลต่าง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง รวม รวมส่วน

จดัสรรแล้ว จากการ ในมูลค่าของ สัดส่วน องค์ประกอบ ของผู้เป็น ส่วนได้เสียที่ รวม
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า เงนิลงทุน เงนิลงทุนใน อื่นของส่วน เจ้าของของ ไม่มีอํานาจ ส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร งบการเงนิ เผื่อขาย สํารองอื่น บริษัทย่อย ของเจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ตามที่แสดงไว้เดมิ 1,192,954 19,948,329 149,295 26,528,035 (70,299) (48,660) (1,885,400) (2,571,579) (4,575,938) 43,242,675 4,193,261 47,435,936
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - (144,197) - - - - - (144,197) - (144,197)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 26,383,838 (70,299) (48,660) (1,885,400) (2,571,579) (4,575,938) 43,098,478 4,193,261 47,291,739
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
ลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - (42,968) (42,968) (42,968) (96,554) (139,522)

การจ่ายเงินปันผล - - - (3,006,244) - - - - - (3,006,244) (395,010) (3,401,254)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ - - - 4,585,978 (322,112) 174,385 (142,729) - (290,456) 4,295,522 334,942 4,630,464

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ตามที่แสดงไว้เดมิ 1,192,954 19,948,329 149,295 29,220,745 (847,802) (35,928) (2,155,572) (3,012,619) (6,051,921) 44,459,402 3,767,740 48,227,142
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - (175,750) - - - - - (175,750) - (175,750)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 29,044,995 (847,802) (35,928) (2,155,572) (3,012,619) (6,051,921) 44,283,652 3,767,740 48,051,392
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
ลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - - - - - (368,486) (368,486) (368,486) (14,916) (383,402)

การจ่ายเงินปันผล 21 - - - (2,815,371) - - - - - (2,815,371) (886,131) (3,701,502)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 2,188,630 (966,179) 31,970 115,951 - (818,258) 1,370,372 270,357 1,640,729

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 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

ข้อมูลทางการเงนิรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

จัดสรรแล้ว การเปลี่ยนแปลงใน รวมองค์ประกอบอื่น
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม มูลค่าของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ เจ้าของ
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,192,954 19,948,329 149,295 10,275,437 (46,389) (46,389) 31,519,626
การจ่ายเงินปันผล - - - (3,006,244) - - (3,006,244)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 2,809,686 174,377 174,377 2,984,063

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,192,954 19,948,329 149,295 10,239,445 (33,669) (33,669) 31,496,354
การจ่ายเงินปันผล 21 - - - (2,815,371) - - (2,815,371)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 10,348,805 33,669 33,669 10,382,474

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 1,192,954 19,948,329 149,295 17,772,879 - - 39,063,457

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 24 3,111,918 5,221,011 10,359,963 2,818,799
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 24 (570,329) (178,519) - -
รวม 24 2,541,589 5,042,492 10,359,963 2,818,799

รายการปรับปรุง 24 4,383,512 2,950,554 (8,241,887) (1,629,681)
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 24 4,147,319 (1,803,764) 205,081 670,807
จ่ายภาษีเงินได้ 24 (421,464) (696,968) (8,416) (8,483)

เงนิสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดาํเนินงาน 24 10,650,956 5,492,314 2,314,741 1,851,442

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 360 - - -
เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 63,560 - - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ี
จดัประเภทไวเ้พือ่ขาย - 768,097 - -

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,775,664) (3,929,531) (772,607) (1,010,395)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 52,592 52,987 14,319 15,383
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - (1,208,998) (689,768)
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (535,917) (26,947) (39,166) -
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (93,270) (31,600) -
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (24,051) (828) - (500)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 165,911 - 5,024,564 -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,052,629 459,332 1,048,330 455,062
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (79,050) (57,120) (7,710,402) (774,608)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 23 - 6,392 2,856,887 1,649,270

เงินสดจ่ายเพือ่เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และกิจการอ่ืน 23 - (81) (132,490) (109,710)

ดอกเบ้ียรับ 86,879 100,891 811,715 671,373
เงินปันผลรับ 195,505 154,747 4,937,371 2,182,934

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (2,797,246) (2,565,331) 4,797,923 2,389,041

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,491,320) (21,505,080) (2,063,262) (24,314,623)
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (39,300) 13,600 (295,599) 926,032
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 50,451 14,694,977 - 14,269,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 (823,119) (648,188) (779,620) (558,700)
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - (83,429) - (83,429)
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ - 12,000,000 - 12,000,000
เงินสดจ่ายคืนหุน้กู ้ - (2,500,000) - (2,500,000)
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ - (22,144) - (22,144)
จ่ายดอกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (1,463,079) (1,138,278) (1,248,698) (834,453)
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (37,082) (87,892) (5,792) (10,309)
เงินสดจ่ายเพือ่ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ยจากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 (503,074) (139,522) - -

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาก
การเพิม่ทุนในบริษทัยอ่ย 119,673 - - -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (2,819,165) (3,006,202) (2,819,165) (3,006,202)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (879,431) (393,090) - -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (7,885,446) (2,815,248) (7,212,136) (4,134,828)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (31,736) 111,735 (99,472) 105,655
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 7 572,595 730,859 141,193 13,404
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด (11,741) 14,300 (2) 12

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 7 529,118 856,894 41,719 119,071

รายการทีไ่ม่กระทบเงนิสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
(รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน) 16 393,963 537,331 126,685 160,424

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

13 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัและบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนคือ เลขท่ี 72/1 หมู่ท่ี 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาํบลท่าทราย 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร บริษทัมีสาํนกังานสาขา 13 แห่งในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมุทรสาคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
บริษทัประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนบริษทัยอ่ยประกอบกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจหลกัของบริษทัและ
บริษทัย่อยในประเทศคือเป็นผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และบรรจุกระป๋อง นอกจากน้ี บริษทัย่อยในประเทศ 
ยงัประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑ ์ส่ิงพิมพ ์และธุรกิจอาหารสตัว ์
 
ส่วนธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยในทวีปอเมริกา ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จาก 
กุง้มงักรและสัตวท์ะเลอ่ืน ๆ และเป็นผูน้าํเขา้กุง้และอาหารทะเลแช่แข็ง เพื่อจดัจาํหน่ายให้ภตัตาคาร ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง และ
บริษทัยอ่ยต่าง ๆ ในทวปียโุรปซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลแปรรูปและแช่เยน็แบบครบวงจรใหแ้ก่ประเทศต่าง ๆ ในทวีป
ยโุรป ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตรเลีย ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง รวมทั้งบริษทัยอ่ยในทวีปเอเชียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและ
จาํหน่ายอาหารทะเลในเวยีดนามและจีน 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี  
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล
ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของ และงบกระแสเงินสด)ได้นําเสนอในรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน 
การบญัชีไทยฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผย
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออก
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักับนโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในหมายเหตุฯ ขอ้ 3.2 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

3.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง  
 

3.1.1 มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของ
กิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชีกรณีมี
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูงกว่า
มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั
บญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมิน
รวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช ้
หกัภาษีนั้น  
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

3.1.1 มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ใหถื้อปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้จะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้กาํหนดสําหรับการรับรู้รายได ้โดยให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ

   โฆษณา 
 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  
 
• รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดถู้กนาํมาใชแ้ทนแนวคิด

ของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
• กิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสญัญาใหลู้กคา้ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่

จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้จะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
• ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
• ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
• ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 
• ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
• ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 
เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบ
กับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรกสําหรับรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการ
นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
 

3.1.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

3.1.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
กลุ่มมาตรฐานการายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงิน

   ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการ
เงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชก้บั
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  
และตราสารทุน รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีทาํใหสิ้นทรัพยท์างการ
เงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดใหกิ้จการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้
ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนยัสาํคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินของกิจการ 
และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหวา่งรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

3.1.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า การตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
ดงัต่อไปน้ี 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็นสามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ
กิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร
หรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไข 
ท่ีกาํหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
 
- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

วธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญาคํ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้
เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นสามระดบั 
ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการด้อยค่าและการคาํนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้
สําหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบ
เก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จะใช้วิธีการอย่างง่าย (simplified approach) ในการพิจารณา 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 
- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเส่ียงของ

กิจการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้น ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน 
(หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงภายใตก้ารบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

3.1.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  
ให้ความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบัญชีท่ี เก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  
โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ วา่สามารถถือโดยกิจการใด ๆ ภายในกลุ่มกิจการ
มิใช่เฉพาะเพียงบริษทัใหญ่เท่านั้น และใหแ้นวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงักาํไร
หรือขาดทุนสาํหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน ให้ขอ้กาํหนดทางบญัชี
สาํหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนใหแ้ก่เจา้หน้ีเพื่อชาํระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุน
ท่ีออกใหแ้ก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม กิจการตอ้งตดัรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสิน 
ทางการเงิน) ท่ีชาํระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินฉบบัเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
 

3.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และการจัดประเภทรายการใหม่ 
 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีในการรับรู้และการจดัประเภทค่าใชจ่้ายบางรายการซ่ึงเดิมรวมอยูใ่นตน้ทุนสินคา้
คงเหลือเป็นค่าใชจ่้ายโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการดาํเนินงานสะทอ้นการดาํเนินงานของธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดมี้การปรับงบการเงินยอ้นหลงัสาํหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว โดยผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงไดแ้สดงในส่วนถดัไป 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับค่าใชจ่้ายบางรายการ โดยการจดัประเภทระหวา่งตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการ
ขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนรวม ตวัเลขเปรียบเทียบจึงมีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
แสดงรายการในปีปัจจุบนั 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี และการจดัประเภทรายการใหม่ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม พ .ศ. 2560 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นดงัน้ี 
 

ตามท่ีแสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง

การดาํเนินงาน
ท่ียกเลิก 

(หมายเหตุฯ ข้อ 10) ปรับปรุงใหม่
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
     

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 43,359,928 (175,750) - 43,184,178
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 26,528,035 (144,197) - 26,383,838

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 29,220,745 (175,750) - 29,044,995

งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน 
   เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
รายได ้ 35,185,452 - (333,058) 34,852,394
ตน้ทุนขาย (30,527,512) 246,678 384,622 (29,896,212)
รายไดอ่ื้น 324,192 - (34) 324,158
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,614,283) (111,607) 6,115 (1,719,775)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,725,127) (149,143) 15,927 (1,858,343)
ภาษีเงินได ้ 89,550 - (12,612) 76,938
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 9,764 - (60,960) (51,196)
กาํไรสาํหรับงวด 
   - ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,736,844 (14,072) - 1,722,772
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 
   - ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,458,744 (14,072) - 1,444,672
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและปรับลด (บาท) 0.37 (0.01) - 0.36
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี และการจดัประเภทรายการใหม่ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม พ .ศ. 2560 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นดงัน้ี (ต่อ) 
 
 

ตามท่ีแสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง

การดาํเนินงาน
ท่ียกเลิก 

(หมายเหตุฯ ข้อ 10) ปรับปรุงใหม่
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
 

งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน 
   เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเก้าเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
รายได ้ 101,429,930 - (1,210,418) 100,219,512
ตน้ทุนขาย (87,773,493) 752,956 1,290,320 (85,730,217)
รายไดอ่ื้น 668,004 - 809 668,813
ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,707,646) (354,976) 16,727 (5,045,895)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (5,122,698) (438,684) 46,376 (5,515,006)
ภาษีเงินได ้ (131,520) - (32,776) (164,296)
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (34,703) - (111,038) (145,741)
กาํไรสาํหรับงวด 
   - ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,616,846 (40,704) - 4,576,142
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 
   - ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,336,226 (40,704) - 4,295,522
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและปรับลด (บาท) 0.97 (0.01) - 0.96
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4 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

 
5 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 
คณะผูบ้ริหารกลุ่มไทยยเูน่ียน คือ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารกาํหนดส่วนงานดาํเนินงาน
จากขอ้มูลท่ีจะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้ริหารกลุ่มไทยยเูน่ียน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน
ของส่วนงาน 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 
 
 ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป 
 ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผลิตภณัฑอ์าหารสตัว ์ผลิตภณัฑเ์พิ่มมูลค่า และธุรกิจอ่ืน 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 
 
ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพื่อวตัถุประสงค์ใน 
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรขั้นตน้ในงบการเงิน 
 
การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับรายการธุรกิจกบั
บุคคลภายนอก ขอ้มูลทางการเงินรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ 
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5 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ข้อมูลเก่ียวกับรายได้และกําไรขั้นต้นของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล

แปรรูป

ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล

แช่แข็ง 
แช่เยน็ และ

ธุรกิจท่ี
เก่ียวข้อง

ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์
เพิม่มูลค่า 

และธุรกิจอ่ืน
รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงนิรวม

   วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 47,268,765 37,182,729 12,862,503 97,313,997 - 97,313,997
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 11,109,152 4,879,126 3,536,224 19,524,502 (19,524,502) -
รายได้รวม 58,377,917 42,061,855 16,398,727 116,838,499 (19,524,502) 97,313,997
ผลการดาํเนินงาน  
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 8,029,842 3,192,526 2,305,206 13,527,574 (59,908) 13,467,666
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (11,807,431)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ   (77,507)
กําไรจากการดาํเนินงาน (ไม่รวมรายไดอ่ื้น)  1,582,728
ตน้ทุนทางการเงิน  (1,509,311)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
487,235

รายไดอ่ื้น  2,551,266
กําไรก่อนภาษีเงนิได้  3,111,918
ภาษีเงินได ้  (155,653)
กําไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง  2,956,265
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (492,604)
กําไรสําหรับงวด  2,463,661
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5 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ข้อมูลเก่ียวกับรายได้และกําไรขั้นต้นของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล

แปรรูป

ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล

แช่แข็ง 
แช่เยน็ และ

ธุรกิจท่ี
เก่ียวข้อง

ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์
เพิม่มูลค่า 

และธุรกิจอ่ืน
รวมส่วนงานท่ี

รายงาน 
ตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงนิรวม

   วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 47,091,141 39,602,421 13,525,950 100,219,512 - 100,219,512
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8,788,796 5,450,488 3,300,713 17,539,997 (17,539,997) -
รายได้รวม 55,879,937 45,052,909 16,826,663 117,759,509 (17,539,997) 100,219,512
ผลการดาํเนินงาน  
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 7,988,053 3,774,781 2,661,038 14,423,872 65,423 14,489,295
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (10,560,901)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  (15,192)
กําไรจากการดาํเนินงาน (ไม่รวมรายไดอ่ื้น)  3,913,202
ตน้ทุนทางการเงิน  (1,607,469)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
521,546

รายไดอ่ื้น  2,393,732
กําไรก่อนภาษีเงนิได้  5,221,011
ภาษีเงินได ้  (164,296)
กําไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง  5,056,715
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (145,741)
กําไรสําหรับงวด  4,910,974
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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5 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  
   ประเทศไทย 9,987,551 9,668,068
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 36,169,117 38,232,557
   ประเทศญ่ีปุ่น 5,777,504 6,270,073
   ประเทศในทวปียโุรป 30,496,908 31,679,767
   ประเทศอ่ืน ๆ 14,882,917 14,369,047
รวมรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 97,313,997 100,219,512
 
ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบั
หรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 

 
6 มูลค่ายุติธรรม 

 
การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลระดับท่ี 1 ได้แก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

อยา่งเดียวกนั 
 ข้อมูลระดับท่ี 2 ได้แก่ ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง  

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพย ์นั้น
หรือหน้ีสินนั้น 

 ข้อมูลระดับท่ี 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด  
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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6 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
    

สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีรับรู้มูลค่ายตุิธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  
   ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 13) 41,628 - - 41,628
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
    

สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีรับรู้มูลค่ายตุิธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  
   ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 13) 1,006,784 - - 1,006,784

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
    

สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีรับรู้มูลค่ายตุิธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  
   ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 13) - - - -

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
    

สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีรับรู้มูลค่ายตุิธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  
   ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 13) 987,028 - - 987,028
 

รายการขา้งตน้แสดงไวใ้นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัขอ้มูลของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
    

เงินสดในมือ 5,122 6,160 975 971
เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 759,076 808,093 40,744 140,222
เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน - 658 - -
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 764,198 814,911 41,719 141,193
หกั  เงินเบิกเกินบญัชี (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) (235,080) (242,316) - -
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   ท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด 529,118 572,595 41,719 141,193

 
8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ลูกหน้ีการคา้ 13,375,903 14,354,063 3,222,465 3,405,912
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (352,697) (356,605) (128,696) (106,741)
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,023,206 13,997,458 3,093,769 3,299,171
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 23) 668,550 656,590 1,050,422 466,796
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการอ่ืน 36,033 146,986 36,033 146,986
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  23,838 10,325 30,695 56,104
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 1,059,613 637,413 21,087 72
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 565,060 443,868 62,723 65,581
บตัรภาษี 44,353 41,846 18,246 22,852
รายไดค้า้งรับ 154,680 83,385 3,854 74,323
เงินจ่ายล่วงหนา้ 276,483 325,971 139,678 117,618
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 15,851,816 16,343,842 4,456,507 4,249,503
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

28 

8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 9,100,008 10,390,867 908,925 981,571
ไม่เกิน 3 เดือน 3,380,229 3,244,121 372,496 304,666
3 - 6 เดือน 166,861 144,409 2,840 21,988
6 - 12 เดือน 112,806 99,201 11,807 31,420
เกินกวา่ 12 เดือน 300,348 264,613 64,519 31,125
 13,060,252 14,143,211 1,360,587 1,370,770
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (352,697) (350,480) (70,422) (46,765)
 12,707,555 13,792,731 1,290,165 1,324,005
  
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 23)  
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 263,032 188,307 1,510,006 1,414,749
ไม่เกิน 3 เดือน 52,619 16,852 255,697 555,194
3 - 6 เดือน - 5,693 37,901 65,199
6 - 12 เดือน - - - -
เกินกวา่ 12 เดือน - - 58,274 -
 315,651 210,852 1,861,878 2,035,142
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (6,125) (58,274) (59,976)
 315,651 204,727 1,803,604 1,975,166
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,023,206 13,997,458 3,093,769 3,299,171
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

สินคา้สาํเร็จรูป - สุทธิ 23,004,117 22,717,770 2,330,697 2,289,415
งานระหวา่งทาํ - สุทธิ 352,019 382,168 10,497 -
วตัถุดิบ - สุทธิ 9,445,270 12,070,020 1,773,312 2,011,870
วสัดุประกอบและภาชนะบรรจุ - สุทธิ 2,020,133 1,887,915 146,971 118,174
สินคา้ระหวา่งทาง 4,484,658 5,418,818 396,469 952,484
อะไหล่และของใชส้ิ้นเปลือง - สุทธิ 689,515 707,487 11,053 18,827
รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 39,995,712 43,184,178 4,668,999 5,390,770
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งรายการค่าเผื่อมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บในขอ้มูลทางการเงินรวมและ
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 989.77 ลา้นบาท และ 106.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 
1,075.39 ลา้นบาท และ 50.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 สินคา้คงเหลือบางส่วนของกลุ่มบริษทัจาํนวน 681.80 ลา้นบาท ไดน้าํไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงิน
เพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 577.60 ลา้นบาท) (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) 

 
 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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10 สินทรัพย์และหนีสิ้นของกลุ่มท่ีจําหน่ายท่ีจัดประเภทไว้เพื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจัดประเภทไวเ้พื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิกของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 
สองส่วนงาน ไดแ้ก่ ส่วนงานประมงในประเทศกาน่าตามท่ีรายงานในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
และส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด์ ตามท่ีอธิบายในยอ่หน้าถดัไป ขอ้มูลทางการเงินของสองส่วนงานแสดงได้
ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

สินทรัพย์ของกลุ่มท่ีจําหน่ายท่ีจัดประเภทไว้เพื่อขายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  
ส่วนงานประมง 17,925 33,941
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ 504,829 -
รวม 522,754 33,941
  

หนีสิ้นของกลุ่มท่ีจําหน่ายท่ีจัดประเภทไว้เพื่อขายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  
ส่วนงานประมง 7,624 24,927
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ 134,630 -
รวม 142,254 24,927

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม
ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  
ส่วนงานประมง (23,596) 9,764
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ (427,064) (60,960)
รวม (450,660) (51,196)
  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  
ส่วนงานประมง (6,433) (34,704)
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ (486,171) (111,037)
รวม (492,604) (145,741)

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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10 สินทรัพย์และหนีสิ้นของกลุ่มท่ีจําหน่ายท่ีจัดประเภทไว้เพื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ) 
 

ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ 
 

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเจตนารมณ์ท่ีจะยกเลิกส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด์โดยการ
ขายหรือทางเลือกทา้ยสุดโดยการปิดกิจการ โดยบริษทัยอ่ยท่ีประกอบข้ึนเป็นส่วนงานน้ีไดถู้กรายงานไวใ้นงบการเงินเป็นการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก กลุ่มบริษทัมีการเร่ิมดาํเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ื้อ กลุ่มบริษทัคาดว่าจะขายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งทั้งหมดได้
ภายในสิบสองเดือน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยอ่ื์น เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินอ่ืน 
 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของส่วนงานแซลมอนแช่เยน็สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 สามารถแสดงดังตารางข้างล่าง ในงบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดต้องแยกการดาํเนินงานท่ียกเลิกจากการ
ดาํเนินงานปกติ ตวัเลขเปรียบเทียบตอ้งมีการปรับปรุงยอ้นหลงั 
 

1) ข้อมูลกระแสเงนิสดของการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
 

กระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (198,785) (142,114)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (3,110) (26,000)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 9 -
กระแสเงินสดสุทธิ (201,886) (168,114)

 

2) สินทรัพย์ของกลุ่มท่ีจําหน่ายท่ีจัดประเภทไว้เพื่อขายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 259,177 
สินคา้คงเหลือ 65,592 -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 80,027 -
อ่ืน ๆ 100,033 -
รวมสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขาย 504,829 -



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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10 สินทรัพย์และหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ) 
 
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ (ต่อ) 
 
3) หนีสิ้นของกลุ่มท่ีจําหน่ายท่ีจัดประเภทไว้เพื่อขายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 91,185 -
อ่ืน ๆ 43,445 -
รวมหน้ีสินของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขาย 134,630 -

 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัตั้งรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจาํนวน 455.10 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมวดัมูลค่าโดยการใช้ราคาท่ีคาดว่าจะขายได้หักค่าใช้จ่าย 
ในการขาย 

 
4) ผลสะสมของรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มท่ีจําหน่ายท่ีจัดประเภทไว้เพื่อขายจาก

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (36,798) -



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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10 สินทรัพย์และหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ) 
 

ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ (ต่อ) 
 

5) ผลสะสมของรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มท่ีจําหน่ายท่ีจัดประเภทไว้เพื่อขายจากการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 

รายละเอียดของผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิกและการรับรู้การประเมินมูลค่าใหม่ของสินทรัพยห์รือกลุ่ม 
ของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

รายได ้ 336,912 333,058
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- ตน้ทุนขาย (146,238) -
ขาดทุนขั้นตน้ (140,278) (51,564)
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร (308,858) -
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร (28,933) (22,042)
ขาดทุนจากการดาํเนินงาน (478,069) (73,606)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 34
ขาดทุนก่อนหักภาษีเงนิได้ (478,069) (73,572)
ภาษีเงินได ้ 51,005 12,612
ขาดทุนหลังหักภาษีเงนิได้ (427,064) (60,960)

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท
  

รายได ้ 1,035,888 1,210,418
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- ตน้ทุนขาย (146,238) -
ขาดทุนขั้นตน้ (161,233) (79,901)
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร (308,859) -
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร (94,722) (63,103)
ขาดทุนจากการดาํเนินงาน (564,814) (143,004)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 918 (809)
ขาดทุนก่อนหักภาษีเงนิได้ (563,896) (143,813)
ภาษีเงินได ้ 77,725 32,776
ขาดทุนหลังหักภาษีเงนิได้ (486,171) (111,037)



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

บริษทัยอ่ย - - 30,546,928 29,337,930
บริษทัร่วม 10,861,441 10,336,972 829,317 835,293
การร่วมคา้ 466,115 530,803 31,600 -
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
   และการร่วมคา้ 11,327,556 10,867,775 31,407,845 30,173,223
 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
   วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

บริษทัร่วม 165,255 179,319 - -
การร่วมคา้ (22,851) (47,059) - -
รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 142,404 132,260 - -
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
   วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

บริษทัร่วม 543,250 612,196 - -
การร่วมคา้ (56,015) (90,650) - -
รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 487,235 521,546 - -



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 
11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปนี้ 
 

   ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนทีถ่ือโดยกลุ่มบริษัท 
สัดส่วนของส่วนได้เสีย 
ทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม ราคาทุน เงินปันผลรับระหว่างปี 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึน้ใน
ประเทศ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561

ร้อยละ

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560

ร้อยละ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561

ร้อยละ

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560

ร้อยละ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พนับาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 
พนับาท 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

     
บริษทั ไทยรวมสินพฒันา 
   อุตสาหกรรม จาํกดั (TUM) 

ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า 
   กระป๋องและอาหารสัตว ์

ไทย 
 

300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 99.66 99.66 0.34 0.34 2,648,407 2,648,407 1,076,322 1,076,322 

บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จาํกดั (มหาชน) 
 

ผูผ้ลิตและส่งออกอาหาร 
   ทะเลกระป๋อง 

ไทย 
 

360 ลา้นบาท 360 ลา้นบาท 99.55 99.55 0.45 0.45 2,006,664 2,006,664 2,867,134 716,783 

บริษทั ไทยยเูนี่ยน ซีฟู้ด จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกกุง้แช่แขง็ ไทย 300 ลา้นบาท 300 ลา้นบาท 51.00 51.00 49.00 49.00 189,316 189,316 79,560 156,060 
บริษทั อีเอชเอส เทรนดน์ิ่ง แอนด ์เซอร์วสิเซส 
   จาํกดั (เดิมชื่อ บริษทั ธีร์ โฮลดิ้ง จาํกดั) 

ผูใ้หบ้ริการฝึกอบรมและการจดัการ 
   (พ.ศ. 2560 : ผูจ้ดัจาํหน่าย) 

ไทย 70 ลา้นบาท 70 ลา้นบาท 100.00 90.00 - 10.00 699 - - - 

บริษทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมิลล ์จาํกดั (TFM) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์ ไทย 820 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 66.90 51.00 33.10 49.00 960,951 255,000 617,355 130,050 
บริษทั ไทยยเูนี่ยน กราฟฟิกส์ จาํกดั  ผูผ้ลิตสิ่งพิมพท์ัว่ไป ไทย 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 98.00 98.00 2.00 2.00 96,019 96,019 - - 
Thai Union North America, Inc. (TUNA) ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 343.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ
343.5 ลา้นเหรียญ

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

Thai Union Investment Holding Co., Ltd. (TUIH) ผูล้งทุน มอริเชียส 0.5 ลา้นยโูร 0.5 ลา้นยโูร 100.00 100.00 - - 20,046 20,046 - - 
บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร 

   และสัตวน์ํ้าแช่แขง็ 
ไทย 330 ลา้นบาท 330 ลา้นบาท 99.74 99.74 0.26 0.26 2,111,932 2,111,932 197,474 - 

Seafood International One FZCO ผูจ้ดัจาํหน่าย สหรัฐ 
อาหรับเอมิเรตส์ 

0.1 ลา้นสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์เดอร์แฮม

0.1 ลา้นสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์เดอร์แฮม

60.00 60.00 40.00 40.00 575 575 - - 

Thai Union China Co., Ltd. ผูจ้ดัจาํหน่าย จีน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 - - 274,146 259,547 - - 
บริษทั ไทยยเูนี่ยนออนไลน์ช็อป จาํกดั ธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็คทรอนิกส์ ไทย 1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 - - 1,000 1,000 - - 
Thai Union EU Seafood 1 S.A. (TUES1) ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 212 ลา้นยโูร 212 ลา้นยโูร 100.00 100.00 - - 10,495,231 10,008,108 - - 
Thai Union Asia Investment Holding Limited (TUAIH) ผูล้งทุน ฮ่องกง 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - 100.00 100.00 - - 626 - - - 
รวม   30,546,928 29,337,930 4,837,845 2,079,215 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท
 

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 29,337,930
เพิ่มข้ึน 1,208,998
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 30,546,928
 
ในไตรมาสหน่ึงของปีพ.ศ. 2561 Thai Union China Co., Ltd. ได้เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็นจาํนวนทั้ งหมด 0.45 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าจาํนวน 14.60 ลา้นบาท 
 
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 Thai Union Asia Investment Holding Limited ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็นจาํนวนทั้ งหมด  
0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าจาํนวน 0.63 ลา้นบาท 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้เพิ่มในบริษทั อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอร์วสิเซส จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม โดยทาํให้
บริษทัมีสดัส่วนการลงทุนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 100.00 ท่ีราคาจ่ายซ้ือจาํนวน 0.70 ลา้นบาท 
 
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มในบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ จาํกดั (TFM) จากผูถื้อหุ้นเดิม โดยทาํให้บริษทัมี
สัดส่วนการลงทุนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 63.05 ท่ีราคาจ่ายซ้ือทั้ งหมด 472.60 ล้านบาท ต่อมา TFM ได้เพิ่มทุน 
จดทะเบียนจากจาํนวน 500 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 820 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 32 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 10 บาท บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 23,335,015 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 233.35 ลา้นบาท ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวทาํให้
บริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เพิ่มเป็นร้อยละ 66.90 
 
ในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เข้าทาํสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ Thai Union EU Seafood 1 S.A. เพื่อให้การ
สนับสนุนเงินทุนเป็นจาํนวน 13 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าจาํนวน 487.12 ล้านบาท โดยการแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นเงินลงทุน 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม มีดงัน้ี 

 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
   30 กันยายน 31 ธันวาคม
  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ช่ือบริษทั ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)   
บริษทั เจา้พระยาหอ้งเยน็ จาํกดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ไทย 99.74 99.74
   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)   
    ร้อยละ 100)   
บริษทั โอคินอสฟู้ด จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร ไทย 99.74 99.74
   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)    และสตัวน์ํ้ าแช่แขง็   
    ร้อยละ 100)   
บริษทั ทกัษิณสมุทร จาํกดั หยดุดาํเนินกิจการ ไทย 99.74 99.74
   (ถือหุน้โดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน)   
    ร้อยละ 100)   
บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99.54 99.54
   (ถือหุน้โดย บริษทั สงขลาแคนน่ิง     สาํหรับบรรจุอาหาร  
   จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99)    
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ผูผ้ลิตและจาํหน่ายปลาทูน่า เวยีดนาม 99.55 99.55
   (ถือหุน้โดย บริษทั สงขลาแคนน่ิง    และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
    จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100)   
Thai Union Investment North America  ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00
   LLC (ถือหุน้โดย TUNA ร้อยละ 100)   
Tri-Union Seafoods, LLC  ผูผ้ลิตและจาํหน่ายปลาทูน่าและ สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย TUNA ร้อยละ 100)    อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
Tri-Union Frozen Products, Inc. (TUFP) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย TUNA ร้อยละ 100)    อาหารทะเลแช่แขง็  
US Pet Nutrition, LLC (USPN)  ผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00
   (ถือหุน้ร้อยละ 99 โดย TUNA และ     อาหารสตัว ์  
   ร้อยละ 1 โดย Tri-Union Seafoods, LLC)   
Tri-Union Frozen Products North  ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00
   America, LLC (TUFPNA) 
   (ถือหุน้โดย TUFP ร้อยละ100) 

  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
   30 กันยายน 31 ธันวาคม
  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ช่ือบริษทั ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)   
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคนิค แคนาดา 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย TUFPNA ร้อยละ 100)  
Thai Union Europe SAS (TUE) สาํนกังานใหญ่ ฝร่ังเศส 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100)   
MW Brands Seychelles Limited ผูส่้งออกปลาทูน่ากระป๋อง เซเชลส์ 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)   
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP) ผูผ้ลิต นาํเขา้ จดัจาํหน่ายและ ฝร่ังเศส 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)    ส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง  
European Seafood Investments Portugal, ผูผ้ลิตและส่งออกปลาซาร์ดีน โปรตุเกส 100.00 100.00
   S.A. (ESIP) (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)    และปลาแมคคาเรลกระป๋อง  
Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋อง กานา 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 100)      
Mareblu SRL ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายอาหาร อิตาลี 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)    ทะเลกระป๋อง  
UK Seafood Investments Limited  ผูล้งทุน สหราช 100.00 100.00
   (UKSI) (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)     อาณาจกัร 
Indian Ocean Tuna Limited ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า เซเชลส์ 60.00 60.00
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 60)    กระป๋อง  
John West Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหราช 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย UKSI ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง อาณาจกัร 
Irish Seafood Investments Limited  ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย ไอร์แลนด ์ 100.00 100.00
   (ISIL) (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง  
John West Holland BV ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย ISIL ร้อยละ 100)     อาหารทะเลกระป๋อง  
TTV Limited หยดุดาํเนินกิจการ กานา 70.00 50.00
   (ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 70)   
   (พ.ศ. 2560 ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 50)   
Europeenne De La Mer SAS (EDM) ผูล้งทุน ฝร่ังเศส 100.00 100.00
  (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)      
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
   30 กันยายน 31 ธันวาคม
  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ช่ือบริษทั ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)   
Meralliance Armoric SAS ผูผ้ลิตปลาแซลมอนแช่เยน็ ฝร่ังเศส 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)   
Imsaum SCI ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ฝร่ังเศส 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)     
Meralliance SAS ผูจ้ดัจาํหน่าย ฝร่ังเศส 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)    ปลาแซลมอนแช่เยน็  
Meralliance Logistique SAS ประกอบกิจการขนส่ง ฝร่ังเศส 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)     
Meralliance Poland Sp. z.o.o ผูผ้ลิตปลาแซลมอนแช่เยน็ โปแลนด ์ 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)      
Naco Trading AS ผูจ้ดัจาํหน่ายแซลมอน นอร์เวย์ 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)  
The Edinburgh Salmon Company Ltd. ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย สก๊อตแลนด์ 100.00 100.00
   (ESCO) (ถือหุน้โดย EDM ร้อยละ 100)    ปลาแซลมอนแช่เยน็ 
Thai Union Norway AS (TUN) ผูล้งทุน นอร์เวย์ - 100.00
   (พ.ศ. 2560 ถือหุน้โดย TUES1   (ควบรวมกบั KON ในเดือน 
   ร้อยละ 100)    มกราคม พ.ศ. 2561) 
King Oscar AS (KON) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร นอร์เวย์ 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100  
   พ.ศ. 2560 ถือหุน้โดย TUN ร้อยละ 100)

   ทะเลกระป๋อง  

King Oscar Inc. ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย KON ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง 
Norway Foods (Europe) NV ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย เบลเยีย่ม 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย KON ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง 
Thai Union Poland Sp. Z.o.o. ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร โปแลนด์ 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100)    ทะเลกระป๋อง 
Thai Union Germany GmbH (TUGe) 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100)   

ผูล้งทุน เยอรมนี 100.00 100.00
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
 บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
   30 กันยายน 31 ธันวาคม
  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ช่ือบริษทั ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)   
Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลิตสารสกดัจากนํ้ามนั เยอรมนี 100.00 100.00
   (ถือหุน้โดย TUGe ร้อยละ 100)    ปลาทูน่า 
Rugen Fisch AG (RUFI) 
   (ถือหุน้โดย TUGe ร้อยละ 51) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00

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

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00

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

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 51.00

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

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky  
   GmbH (ถือหุน้โดย HEY ร้อยละ 100) 

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 
   (ถือหุน้โดย RUFI ร้อยละ 100) 

ใหบ้ริการเช่าสินทรัพย ์ เยอรมนี 51.00 51.00

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 
   (ถือหุน้โดย RUFI ร้อยละ 100) 

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 51.00

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

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00

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

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล ลิทูเนีย 51.00 51.00

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

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล แคนาดา 100.00 80.00

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

41 

11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

 บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
   30 กันยายน 31 ธันวาคม
  จัดตั้งขึน้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ช่ือบริษทั ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)   
C.H. Rich, Inc. 
   (ถือหุน้โดย TUCa ร้อยละ 100) 

ตวัแทนจาํหน่ายอาหารทะเล แคนาดา 100.00 80.00

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

ผูจ้ดัจาํหน่ายอาหารทะเล เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00

PT Thai Union Kharisma Lestari 
   (ถือหุน้โดย TFM ร้อยละ 65) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์ อินโดนีเซีย 43.49 -

 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 Etablissements Paul Paulet SAS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัไดเ้พิ่มสดัส่วนเงินลงทุนใน TTV Limited 
โดยทาํใหส้ดัส่วนเงินลงทุนสาํหรับกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 50.00 เป็นจาํนวนร้อยละ 70.00 ท่ีราคาจ่ายซ้ือจาํนวน 0.16 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ  หรือเทียบเท่าจาํนวน 5.05 ลา้นบาท 
 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 Thai Union Norway AS ไดค้วบรวมกบั King Oscar AS โดยการโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมด  
การควบรวมดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 Thai Union EU Seafood 1 S.A ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัไดเ้พิ่มสดัส่วนเงินลงทุนใน Thai Union 
Canada Inc. โดยทาํให้สัดส่วนเงินลงทุนสําหรับกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 80.00 เป็นจาํนวนร้อยละ 100.00 ท่ีราคาจ่ายซ้ือ
จาํนวน 1 ลา้นเหรียญแคนาดา หรือเทียบเท่าจาํนวน 24.63 ลา้นบาท 
 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าทําสัญญาผู ้ถือหุ้นเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียร้อยละ 65 ของหุ้นใน  
PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียและจะถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ท่ีจาํนวนเงิน 
86,632 ลา้นรูเปีย หรือเทียบเท่า 6.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัยอ่ยดงักล่าวเรียกชาํระค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 25,990 ลา้นรูเปียในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหวา่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 10,336,972 835,293
เพิ่มข้ึน 535,917 39,166
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 543,250 -
จดัประเภทรายการใหม่ 14,835 -
เงินปันผลรับ (188,705) -
ภาษีสาํหรับการจ่ายเงินปันผล (19,512) -
การจาํหน่าย (2,154) (45,142)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (359,162) -
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 10,861,441 829,317

 
ในระหวา่งงวด บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในฮ่องกงเป็นจาํนวนเงิน 5,025 ลา้นบาท 

 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเพื่อซ้ือหุ้นจาํนวนร้อยละ 25.1 ของบริษทั ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จาํกดั (TSR)  
ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยท่ีราคาซ้ือเบ้ืองตน้ 34 ลา้นบาท โดยการเขา้ซ้ือได้เสร็จส้ินในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยราคาซ้ือ
สุดทา้ยไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นจาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท โดยใชร้ายงาน ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ วตัถุประสงคข์องการลงทุนเพื่อสร้างความ
แขง็แกร่งในธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทย โดยเฉพาะผลิตภณัฑอ์าหารทะเลประเภทแช่เยน็และแช่เยน็ร่วมกบัธรรมชาติซีฟู้ด  
 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัเสร็จส้ินการเขา้ซ้ือส่วนไดเ้สียร้อยละ 45 ของหุ้นใน TUMD Luxembourg S.a.r.l (TUMD) 
ซ่ึงเป็นบริษทัเพื่อการลงทุนในประเทศลกัเซมเบิร์ก เป็นจาํนวนเงิน 12.748 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่าจาํนวน 497 ลา้นบาท และมีบริษทัยอ่ย
จาํนวนสามบริษัทในประเทศรัสเซีย โดยบริษัทย่อยเหล่าน้ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับการค้าปลีกปลาและอาหารทะเล โดย TUMD  
ถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั 
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สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัต่อไปนี้ 
   สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวธิีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษทั ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561

ร้อยละ

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

ร้อยละ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พนับาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 
พนับาท 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

         

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทั     
บริษทั ลคักี้ ยเูนี่ยน ฟู้ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 431,186 394,416 
บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จาํกดั ธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ภายใตเ้วบ็ไซต ์ ไทย 20.00 20.00 1,010 1,010 28,029 26,378 
Avanti Feeds Limited (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ินเดีย) (1) ผูผ้ลิตและส่งออกอาหารสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากกุง้ อินเดีย 15.43 25.12 71,922 117,064 733,993 1,190,518 
Seafood International Two FZCO ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 40.00 40.00 384 384 - - 
Avanti Frozen Foods Private Limited (2)  
    (ถือหุน้โดย Avanti Feeds Limited ร้อยละ 60) 

ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑจ์ากกุง้ อินเดีย 54.80 55.07 679,335 679,335 806,686 830,552 

บริษทั ธรรมชาติ ซีฟู้ด จาํกดั  ผูน้าํเขา้อาหารทะเลและร้านอาหารทะเล ไทย 25.10 - 39,166 - 42,223 - 
   829,317 835,293 2,042,117 2,441,864 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย     
บริษทั ทีเอน็ ฟายน ์เคมีคอลส์ จาํกดั (ถือหุน้โดย TUM ร้อยละ 49) ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากอาหารทะเล ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 66,531 76,453 
LDH (La Doria) Limited (ถือหุน้โดย John West Foods Limited ร้อยละ 20) ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหราชอาณาจกัร 20.00 20.00 95,940 95,940 515,605 521,934 
Red Lobster Master Holdings. L.P.  และ GGCOF RL Blocker, LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 25.00 25.00 8,135,123 8,135,123 7,313,448 7,296,721 
   (ถือหุน้โดยบริษทั Thai Union Investments North America LLC ร้อยละ 25)     
Avanti Feeds Limited (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ินเดีย) (1) 
   (ถือหุน้โดย TUAIH ร้อยละ 9.29) 

ผูผ้ลิตและส่งออกอาหารสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากกุง้ อินเดีย 9.29 - 4,784,854 - 441,668 
 

- 
 

TUMD Luxembourg S.a.r.l (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 45) ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 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 

(1) เงินลงทุนของกลุ่มบริษทัใน Avanti Feeds Limited รวมเป็นร้อยละ 24.72 
(2) บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนื่องจากบริษทัมีสิทธิออกเสียงในบริษทัร่วมไม่เกินกึ่งหนึ่งของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า  
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ระหวา่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 530,803 -
เพิ่มข้ึน - 31,600
ส่วนแบ่งขาดทุน (56,015) -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8,673) -
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 466,115 31,600

 
 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้แห่งหน่ึงจากบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 31.60 ลา้นบาท 
 



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 
 

11.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
สัดส่วนเงนิลงทุน ราคาทุนหักการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึน้ใน
ประเทศ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 
พนับาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 
พนับาท

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

         

เงนิลงทุนในการร่วมค้าถือหุ้นโดยบริษัท   
บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั
   (การร่วมคา้ของ TU และ 
   บริษทัอื่นในสัดส่วน 51:49) 

จาํหน่ายอาหารกุง้และวสัดุในการ
   เพาะพนัธุ์กุง้และลงทุนในบริษทัที่ 
   ประกอบธุรกิจเพาะพนัธุ์และจาํหน่ายกุง้

ไทย 51.00 - 31,600 - 308,416 - 

   
เงนิลงทุนในการร่วมค้าถือหุ้นโดยบริษัทย่อย   
บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั
   (การร่วมคา้ของ TFM และ 
   บริษทัอื่นในสัดส่วน 51:49)  

จาํหน่ายอาหารกุง้และวสัดุในการ
   เพาะพนัธุ์กุง้และลงทุนในบริษทัที่ 
   ประกอบธุรกิจเพาะพนัธุ์และจาํหน่ายกุง้

ไทย - 26.01 - 209,269 - 371,311 

Moresby International Holdings Inc. 
   (การร่วมคา้ของ TUM และ 
   บริษทัอื่นในสัดส่วน 33:67) 

ผูล้งทุนในธุรกิจการจบัปลา หมู่เกาะ
บริติช 
เวอร์จิ้น

33.22 33.22 170,655 170,655 98,812 100,220 

Seafood International Holdco  
   (การร่วมคา้ของ TUGe และ 
   บริษทัอื่นในสัดส่วน 41:59) 

ผูล้งทุน หมู่เกาะ
เคยแ์มน 

41.00 41.00 59,150
 

59,150
 

58,887
 

59,272 
 
 

รวม   261,405 439,074 466,115 530,803 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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12 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบดว้ย ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ือง
ตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ และสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย
ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และผูจ้ดัจาํหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ โดยมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี ท่ีดนิ อาคาร สินทรัพย์ ท่ีดนิ อาคาร สินทรัพย์
   30 กันยายน พ.ศ. 2561 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  
   (ตรวจสอบแลว้) 25,261,479 16,771,420 4,474,157 1,177,318
ซ้ือสินทรัพย ์ 3,350,026 337,817 381,184 367,427
จดัประเภทรายการใหม่ (92,241) (5,034) 12,165 (28,606)
จาํหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (48,173) - (5,584) -
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (2,198) (14) (326) (14)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
   สาํหรับงวด (2,005,931) (174,509) (282,626) (39,495)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (80,491) (40,408) - -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (215,974) (481,190) - -
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 26,166,497 16,408,082 4,578,970 1,476,630

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัย่อยในต่างประเทศจาํนวนรวม 613.34 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 275.69 ลา้นบาท) ไดน้าํไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้มื
ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุฯ ขอ้ 15 และ 17) 
 

13 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
 

 

 

เงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิ 41,628 1,006,784 - 987,028
เงินลงทุนทัว่ไป  1,333 5,321 1,500 1,500
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 42,961 1,012,105 1,500 988,528



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ขายในระหวา่งงวดสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,006,784 987,028
ซ้ือเพิ่ม 23,703 -
จาํหน่ายเงินลงทุน (1,020,697) (1,020,697)
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในเงินลงทุน 31,970 33,669
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (132) -
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 41,628 -

 
14 ค่าความนิยม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท
 

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 14,080,065
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (268,452)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (468,441)
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 13,343,172
 

15 เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

เงินเบิกเกินบญัชี 235,080 242,316 - -
เงินกูย้มืระยะสั้น 6,729,930 5,318,163 1,137,487 2,467,258
ทรัสตรี์ซีทและสินเช่ือเพื่อการส่งออก 6,703,270 9,685,295 2,020,372 2,773,022
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและ  
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 13,668,280 15,245,774 3,157,859 5,240,280



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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15 เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชี ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 
ร้อยละ 1.25 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้น ทรัสตรี์ซีท และสินเช่ือเพื่อการส่งออกซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียอยูร่ะหว่าง
ร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี และระหว่างร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.80 ต่อปี ตามลาํดับ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.25 ต่อปี และร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.97 ต่อปี ตามลาํดบั) 
 
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ ขอ้ 12) และสินคา้คงเหลือ (หมายเหตุฯ ขอ้ 9) ของกลุ่มบริษทั 
 

16 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 11,701,888 13,329,181 2,010,701 2,811,590
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 23) 103,854 284,285 462,208 527,646
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอ่ืน 
   - กิจการอ่ืน 7,594,820 5,277,197 860,424 825,912
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอ่ืน 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 163,176 47,834 3,355 30,163
เงินปันผลคา้งจ่าย 19,967 17,061 1,266 5,060
เงินมดัจาํและรายไดรั้บล่วงหนา้ 311,593 308,300 25,629 36,404
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน –  กิจการอ่ืน 383,376 550,831 125,938 148,882
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน –  กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 10,587 7,984 747 359
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20,289,261 19,822,673 3,490,268 4,386,016
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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17 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ – สุทธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง 
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี – สุทธิ 149,150 849,286 - 797,144
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนของเงินกูย้มื 
   ระยะยาว – สุทธิ 14,613,181 14,711,748 14,072,626 14,073,831
รวมเงินกูย้มืระยะยาวจาก 
   สถาบนัการเงิน – สุทธิ 14,762,331 15,561,034 14,072,626 14,870,975

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวดสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 15,561,034 14,870,975
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 50,451 -
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 12,537 12,537
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (823,119) (779,620)
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (24,348) (31,266)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (14,224) -
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 14,762,331 14,072,626
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นสัญญากูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินหลายแห่งเพื่อใช้
ในการดาํเนินงาน ซ้ือเคร่ืองจกัร ลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ และก่อสร้างโรงงาน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงินจาํนวน 276.01 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 67.08 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือ รวมทั้งรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินบางประการ และรวมถึงการจาํกดัการก่อหน้ี การทาํสัญญาเช่าเพื่อการลงทุน รายจ่ายฝ่ายทุน รายการเก่ียวกบักิจการใน
กลุ่มบริษทัการจดัสรรและจ่ายเงินปันผล  
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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17 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ – สุทธิ (ต่อ) 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  

สกลุเงินบาท 33,452 ลา้นบาท 33,750 ลา้นบาท
สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ 316 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 316 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ
สกลุเงินยโูร 28 ลา้นยโูร 27 ลา้นยโูร
 

18 หุ้นกู้ – สุทธิ 
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บริษทัในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท หรือเงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใชช้าํระหน้ีเดิมและเพื่อรองรับการขยายตวัใน
อนาคต โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไปและ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บริษทัจากปัจจุบนัภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท เป็นภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท หรือ เงินสกุลอ่ืน
ในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บริษทัจากปัจจุบนัภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท เป็นภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท หรือ เงินสกุลอ่ืน
ในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดมี้การออกหุ้นกู้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นจาํนวน 75 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้
สาํหรับการขยายธุรกิจในอนาคต หุ้นกูด้งักล่าวมีระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยมีการจ่าย
ดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุน้กูด้งักล่าวเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนขนาดใหญ่ 
 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดมี้การออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท เป็นจาํนวนรวม
ทั้งส้ิน 10,000 ลา้นบาท โดยหุน้กูด้งักล่าวเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนขนาดใหญ่ 
 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดมี้การออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท เป็นจาํนวนรวม
ทั้งส้ิน 12,000 ลา้นบาท โดยหุ้นกู้ดงักล่าวเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนขนาดใหญ่ การออกหุ้นกู้ดงักล่าวมีเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงินบางประการท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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18 หุ้นกู้ – สุทธิ (ต่อ) 
 

บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนั ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หุ้นกู้ 
อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี) อายุ ครบกําหนด 

จํานวนหน่วย 
พนัหน่วย 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
ล้านบาท

(ตรวจสอบแล้ว)
 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ล้านบาท

     

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

 
3.66 

 
10 ปี 11 เมษายน พ.ศ. 2569 75 2,443 2,464

คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 1 2.03 3 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 6,000 6,000 6,000
คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 2 2.32 5 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 2,000 2,000 2,000
คร้ังท่ี 2/2559 ชุดท่ี 3 2.79 7 ปี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 2,000 2,000 2,000
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 2.49  3 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2563 3,500 3,500 3,500
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2 2.91 5 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 2,000 2,000 2,000
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 3.58  7 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2567 2,500 2,500 2,500
คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 4 3.94 10 ปี 19 มกราคม พ.ศ. 2570 4,000 4,000 4,000
รวมหุน้กู ้– ราคาตามมูลค่า    36,193 36,214
หกั  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (36) (45)
รวมหุน้กู ้– สุทธิ    36,157 36,169
หกั  ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (9,148) -
หุน้กูร้ะยะยาว – สุทธิ    27,009 36,169
 
หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้ระบุให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
อตัราส่วนของความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดการออกหุน้กู ้เช่น ตอ้งไม่จ่ายเงินปันผล
ในรูปของเงินสดในแต่ละปีบญัชีเป็นจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปีในงบการเงินรวม เป็นตน้ 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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18 หุ้นกู้ – สุทธิ (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงของหุน้กูใ้นระหวา่งงวดสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท
 

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 36,168,880
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (20,288)
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 8,221
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 36,156,813
 

19 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ – สุทธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน         177,119 221,732 15,014 21,354
หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินรอตดัจ่าย (14,726) (19,690) (726) (1,274)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิ 162,393 202,042 14,288 20,080

  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  
   - ส่วนท่ีหมุนเวยีน 42,780 47,257 7,588 7,278
   - ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 119,613 154,785 6,700 12,802

 162,393 202,042 14,288 20,080
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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20 ภาษีเงนิได้ 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใชว้ธีิการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน สาํหรับขอ้มูลทางการเงินรวมมีประมาณการอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียท่ีใชส้าํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 อยู่ท่ีอตัราร้อยละ 6.43 และ 3.07 ตามลาํดับ (ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ -5.08  
และ 2.57 ตามลาํดบั) โดยการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีถวัเฉล่ียของกลุ่มบริษทัเกิดจากการประเมินการใชผ้ลประโยชน์ทางภาษีของ
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซ่ึงประโยชน์ทางภาษีส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงในต่างประเทศ  
 

21 เงนิปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงินจาํนวน 3,149 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,527 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2560 
จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,622 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายแลว้ในวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
ในวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ  
0.25 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,193 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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22 กําไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)  
ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

  

กาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีเป็นของ 
   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 

 

     - จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 1,761,090 1,773,968 2,944,164 1,049,837
     - จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (450,660) (51,196) - -
กาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีเป็นของ 
   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 1,310,430 1,722,772 2,944,164 1,049,837
  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดย 
   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนัหุน้) 4,771,815 4,771,815 4,771,815 4,771,815
  
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.27 0.36 0.62 0.22

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

  

กาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีเป็นของ 
   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 

 

     - จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2,681,659 4,721,883 10,348,805 2,809,686
     - จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (492,604) (145,741) - -
กาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีเป็นของ 
   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 2,189,055 4,576,142 10,348,805 2,809,686
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดย
   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนัหุน้) 4,771,815 4,771,815 4,771,815 4,771,815
  
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.46 0.96 2.17 0.59
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
บริษทัเป็นบริษทัใหญ่สูงสุด ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มของครอบครัวจนัศิริ โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ
19.93 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทั จาํนวนหุน้ท่ีเหลือถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 11 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
พ) รายได้จากการขาย 

 
 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

ข้อมูลทางการเงนิรวม
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

   วนัท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

รายได้จากการขายสินค้า  
   บริษทัยอ่ย - - 3,416,540 2,152,634
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 847,471 958,493 48,786 7,075
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 221,943 259,714 76,510 132,456
 1,069,414 1,218,207 3,541,836 2,292,165
  
รายได้ดอกเบีย้  
   บริษทัยอ่ย - - 465,412 412,825
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 237,386 228,187 252 -
 237,386 228,187 465,664 412,825
     
รายได้เงนิปันผล  
   บริษทัยอ่ย - - 2,823,722 803,163
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ - - 59,527 54,483
 - - 2,883,249 857,646
     
รายได้อ่ืน  
   บริษทัยอ่ย - - 26,357 30,028
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 59,150 63,122 106 103
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 72 61 72 61
 59,222 63,183 26,535 30,192



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
พ) รายได้จากการขาย (ต่อ) 

 
 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

ข้อมูลทางการเงนิรวม
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

   วนัท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

รายได้จากการขายสินค้า  
   บริษทัยอ่ย - - 7,263,669 6,642,124
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2,538,091 2,529,751 52,575 14,577
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 626,927 712,104 229,150 381,819
 3,165,018 3,241,855 7,545,394 7,038,520
  
รายได้ดอกเบีย้  
   บริษทัยอ่ย - - 1,331,282 1,199,847
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 697,079 709,912 252 -
 697,079 709,912 1,331,534 1,199,847
  
รายได้เงนิปันผล  
   บริษทัยอ่ย - - 4,837,845 2,079,215
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ - - 92,777 87,483
 - - 4,930,622 2,166,698
     
รายได้อ่ืน  
   บริษทัยอ่ย - - 53,474 116,441
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 125,837 124,943 293 6,224
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 220 301 205 199
 126,057 125,244 53,972 122,864

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) การซื้อสินค้าและบริการ 
 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

ข้อมูลทางการเงนิรวม
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

   วนัท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ซื้อสินค้าและบริการ  
   บริษทัยอ่ย - - 471,030 587,017
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 344,471 213,481 23,516 38,698
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 521,933 613,332 34,942 32,361
 866,404 826,813 529,488 658,076
   

ซื้อสินทรัพย์ถาวร  
   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
   บริษทัยอ่ย - - - -
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,102 9 4,102 9
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 35,294 33,943 6,970 2,588
 39,396 33,952 11,072 2,597

 

 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

ข้อมูลทางการเงนิรวม
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

   วนัท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ซื้อสินค้าและบริการ  
   บริษทัยอ่ย - - 1,116,797 1,555,109
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 589,399 569,549 27,780 295,194
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,220,729 1,300,851 100,346 73,897
 1,810,128 1,870,400 1,244,923 1,924,200
   

ซื้อสินทรัพย์ถาวร  
   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
   บริษทัยอ่ย - - 55,437 330
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,102 9 4,102 9
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 108,073 87,563 17,606 10,226
 112,175 87,572 77,145 10,565



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการขายและซื้อสินค้า ซื้อสินทรัพย์ถาวร และซื้อบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน

พ.ศ. 2561
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ลูกหนีก้ารค้า 
   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  

 

   บริษทัยอ่ย - - 1,750,885 1,933,552
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 239,059 139,793 41,009 3,355
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 76,592 64,934 11,710 38,259
 315,651 204,727 1,803,604 1,975,166
   
ดอกเบีย้ค้างรับ  
   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

บริษทัยอ่ย - - 1,050,178 466,796
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1) 1,336,857 656,590 244 -

 1,336,857 656,590 1,050,422 466,796
   
เจ้าหนีก้ารค้า 
   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  

 

   บริษทัยอ่ย - - 452,444 495,736
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 44,091 227,433 8,465 31,910
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 59,763 56,852 1,299 -
 103,854 284,285 462,208 527,646

 
(1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในขอ้มูลทางการเงินรวมส่วนท่ีจดัไวเ้ป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนจาํนวน 668.31 ลา้นบาท 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงนิกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน

พ.ศ. 2561
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

   บริษทัยอ่ย - - 13,569,567 7,452,933
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 148,920 69,870 148,920 -
 148,920 69,870 13,718,487 7,452,933
  
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่ 
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

   บริษทัยอ่ย - - 35,618,537 37,872,816
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11,180,277 11,274,911 - -
    11,180,277 11,274,911 35,618,537 37,872,816
 
การเปล่ียนแปลงในเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวด สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 11,274,911 37,872,816
เพิ่มข้ึน - 132,490
โอนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -                  1,346,089
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - (2,856,887)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - (875,971)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (94,634) -
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 11,180,277 35,618,537



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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23 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงนิกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน

พ.ศ. 2561
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจาก 
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

   บริษทัยอ่ย - - 341,817 693,499
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 80,000 119,300 - -
 80,000 119,300 341,817 693,499

 

จ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญัของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสําคญัของกลุ่มบริษทัและบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
   วนัท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ผลประโยชน์ระยะสั้น 76,914 50,683 57,556 36,216
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,979 5,817 2,325 2,490
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 17,096 11,127 10,526 4,350
 102,989 67,627 70,407 43,056

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
   วนัท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ผลประโยชน์ระยะสั้น 300,449 184,024 192,873 113,813
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 26,352 18,247 6,976 7,469
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 50,542 36,643 31,301 16,312
 377,343 238,914 231,150 137,594



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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24 ข้อมูลกระแสเงนิสด 
 

24.1 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
   30 กันยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กําไรก่อนภาษเีงนิได้  
   จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3,111,918 5,221,011 10,359,963 2,818,799
   จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (570,329) (178,519) - -

   รวม 2,541,589 5,042,492 10,359,963 2,818,799
   

รายการปรับปรุง  
   ค่าเส่ือมราคา 12 2,005,931 1,866,021 282,626 280,240
   ค่าตดัจาํหน่าย 12 174,509 171,655 39,495 17,653
   ค่าตดัจาํหน่ายส่วนลด/ส่วนเกิน 
      จากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 75,510 (71,089) 70,456 (48,941)
   (กลบัรายการ) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 269 (5,940) 21,955 5,524

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า   
คงเหลือ 25,623 107,799 55,267 15,064

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 124 43,349 - -
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
      ของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไว ้
      เพื่อขายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 389,227 12,706 - -
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 272,807 135,025 77,133 55,182
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (27,633) (25,356) (27,633) (25,356)
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
      ของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไว ้
      เพื่อขายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - 185,964 - -
   กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน  

ในบริษทัร่วม (163,757) - (4,979,422) -
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่าย 
      และตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร 
      และอุปกรณ์ และสินทรัพย ์
      ไม่มีตวัตน - สุทธิ (2,207) 47,027 (8,395) 6,361
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
      บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 (487,235) (521,546) - -
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 1,388,117 217,587 1,275,249 245,756
   รายไดเ้งินปันผล (6,800) (16,253) (4,937,371) (2,182,934)
   ตน้ทุนทางการเงิน 1,509,311 1,607,469 1,284,422 1,291,302
   ดอกเบ้ียรับ (770,284) (803,864) (1,395,669) (1,289,532)
   รวม 4,383,512 2,950,554 (8,241,887) (1,629,681)



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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24 ข้อมูลกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

24.1 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 
 
การกระทบยอดกาํไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าดือนส้ินสุดวนัท่ี (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
   30 กันยายน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

     

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ  
   หนีสิ้นดาํเนินงาน  
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 73,955 (886,169) 236,440 604,786
   สินคา้คงเหลือ (เพิ่มข้ึน) ลดลง 2,482,952 (3,104,291) 682,944 (903,614)
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 92,195 233,174 (5,071) 25,429
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 158,000 (166,125) 11,213 17,184
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 1,074,801 2,352,229 (794,007) 850,001
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 155,544 (263,805) 66,291 45,805
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน  183,140 48,734 18,237 31,771
   จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (73,268) (17,511) (10,966) (555)
   รวม 4,147,319 (1,803,764) 205,081 670,807
  
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 2,541,589 5,042,492 10,359,963 2,818,799
รายการปรับปรุง 4,383,512 2,950,554 (8,241,887) (1,629,681)
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ 
   หน้ีสินดาํเนินงาน 4,147,319 (1,803,764) 205,081 670,807
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 11,072,420 6,189,282 2,323,157 1,859,925
   - จ่ายภาษีเงินได ้ (421,464) (696,968) (8,416) (8,483)
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 10,650,956 5,492,314 2,314,741 1,851,442
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24 ข้อมูลกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

24.2 การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินจากกิจกรรมจดัหาเงินสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม
 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืมระยะยาว หนีสิ้นตาม
 จากสถาบัน จากกิจการ จากสถาบัน สัญญาเช่า
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ การเงนิ ทีเ่ก่ียวข้องกัน การเงนิ หุ้นกู้ การเงนิ
   30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 15,003,458 119,300 15,561,034 36,168,880 202,042
การเคล่ือนไหวในกระแสเงินสด (1,491,320) (39,300) (772,668) - (37,082)
การเปล่ียนแปลงของรายการท่ีไม่ใช่เงนิสด  
   การเพิ่มข้ึน - - - - 2,509
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - - 12,537 - -
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - 8,221 -
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (19,158) - (24,348) (20,287) -
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (59,780) - (14,224) - (5,076)
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 13,433,200 80,000 14,762,331 36,156,814 162,393
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม
 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืมระยะยาว หนีสิ้นตาม
 จากสถาบัน จากกิจการ จากสถาบัน สัญญาเช่า
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ การเงนิ ทีเ่ก่ียวข้องกัน การเงนิ หุ้นกู้ การเงนิ
   30 กันยายน พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 36,660,393 77,000 1,728,058 26,917,034 290,747
การเคล่ือนไหวในกระแสเงินสด (21,505,080) 13,600 13,963,360 9,477,856 (87,892)
การเปล่ียนแปลงของรายการท่ีไม่ใช่เงนิสด  
   การเพิ่มข้ึน - - - - 13,273
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - - 11,186 - -
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ - - - 7,914 -
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 26,774 - (157,890) (185,258) -
   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (46,655) - 858 - 2,809
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 15,135,432 90,600 15,545,572 36,217,546 218,937
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24 ข้อมูลกระแสเงนิสด (ต่อ) 
 

24.2 การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินจากกิจกรรมจดัหาเงินสามารถแสดงไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืมระยะยาว หนีสิ้นตาม
 จากสถาบัน จากกิจการ จากสถาบัน สัญญาเช่า
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ การเงนิ ทีเ่ก่ียวข้องกัน การเงนิ หุ้นกู้ การเงนิ
   30 กันยายน พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 5,240,280 693,499 14,870,975 36,168,880 20,080
การเคล่ือนไหวในกระแสเงินสด (2,063,262) (295,599) (779,620) - (5,792)
การเปล่ียนแปลงของรายการท่ีไม่ใช่เงนิสด  
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - - 12,537 - -
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - 8,221 -
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (19,159) (56,083) (31,266) (20,287) -
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 3,157,859 341,817 14,072,626 36,156,814 14,288
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืมระยะยาว หนีสิ้นตาม
 จากสถาบัน จากกิจการ จากสถาบัน สัญญาเช่า
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ การเงนิ ทีเ่ก่ียวข้องกัน การเงนิ หุ้นกู้ การเงนิ
   30 กันยายน พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 28,638,929 923,957 1,542,851 26,917,034 32,321
การเคล่ือนไหวในกระแสเงินสด (24,314,623) 926,032 13,626,871 9,477,856 (10,309)
การเปล่ียนแปลงของรายการท่ีไม่ใช่เงนิสด  
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - - 11,186 - -
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ - - - 7,914 -
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 11,082 (10,026) (157,779) (185,258) -
ราคาตามบญัชีปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 4,335,388 1,839,963 15,023,129 36,217,546 22,012
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25  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 

25.1 ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัภาระผูกพนัท่ีเป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
แต่ไม่ไดรั้บรู้ในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล มีดงัน้ี 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  

สญัญาซ้ือท่ีดิน 48,500 ลา้นรูเปีย - - -
  
สญัญาสร้างอาคาร 
   โรงงานและคลงัสินคา้ 

89 ลา้นบาท
9 ลา้นยโูร

167 ลา้นบาท
3 ลา้นยโูร

- 
- 

-
-

 - 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ - -
  
สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและ 
   อุปกรณ์ 

499 ลา้นบาท
1 ลา้นยโูร

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ

168 ลา้นบาท
3 ลา้นยโูร

1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ

103 ลา้นบาท 
- 
- 

2 ลา้นบาท
-
-

 
25.2 การคํา้ประกัน 

 
ก) ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทจาํนวน 29 ล้านบาท  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 31 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั 
ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ยจาํนวน 98 ลา้นบาท  

2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3 ลา้นยโูร 7 ลา้นโครนนอร์เวย ์และ 1 ลา้นสลอ็ตติโปแลนด ์(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 
91 ลา้นบาท 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 3 ลา้นยโูร 6 ลา้นโครนนอร์เวย ์และ 1 ลา้นสล็อตติโปแลนด์) ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ตามปกติของบริษทัยอ่ย 

ค)  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 : จาํนวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงออกให้แก่สถาบันการเงินแห่งหน่ึงเพื่อคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่ 
บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั 

ง) ณ  วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทจาํนวน 21 ล้านยูโร  
9 ลา้นเหรียญแคนาดา และ 6 ลา้นหยวน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 22 ลา้นยโูร 8 ลา้นเหรียญแคนาดา และ  
6 ลา้นหยวน) เพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทั 

จ) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ย (ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 61 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่การร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั 
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25 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

25.3 คดฟี้องร้อง 
 
Tr i-Union Seafoods, LLC (Tr i-U) 
 
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) ไดรั้บหมายเรียกจากกระทรวงยติุธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States Department of Justice หรือ “DOJ”) เพื่อให้ขอ้มูลในการสอบสวนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึก โดย Tri-U ได้ให้ความร่วมมือกบัรัฐบาลอย่างเต็มท่ี รวมถึงการมอบเอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนตามหมายเรียก ทั้งน้ี Tri-U ไดรั้บการผอ่นผนัแบบมีเง่ือนไข (Conditional Leniency Program) ซ่ึงสถานะการผอ่นผนัแบบ
มีเง่ือนไขดงักล่าวหมายความว่า หากทาง Tri-U และผูบ้ริหารหรือพนกังานของ Tri-U ให้ความร่วมมือในขั้นตอนของการสอบสวน 
จะไม่ถูกดาํเนินคดีหรือถูกเรียกใหต้อ้งชาํระค่าปรับ ปัจจุบนัการสอบสวนดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ  
 
นอกจากน้ี Tri-U ไดถู้กฟ้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งหลายคดีทั้งท่ีถูกดาํเนินคดีแบบกลุ่มและท่ีถูกฟ้องร้องโดยตรง ซ่ึงโจทก์ ไดแ้ก่ 
ร้านคา้ปลีก ร้านขายของชาํ และลูกคา้หลายรายท่ีอา้งว่าซ้ืออาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึกจาก Tri-U และจาํเลยร่วม คาํฟ้องคดี
แพ่งดงักล่าวได้ระบุเร่ืองการร่วมกนักาํหนด เพิ่ม คงไวซ่ึ้งราคา และ/หรือ ทาํให้ราคาของอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นคงท่ี ซ่ึงฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้มาตรา 1 และ 3 ภายใตก้ฎหมายป้องกนัการผกูขาด (Sherman 
Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) และละเมิดกฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ การคุม้ครองผูบ้ริโภค การประกอบการคา้ท่ีไม่
เท่าเทียม และการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโจทกมี์การเรียกค่าชดเชยในความเสียหายดงักล่าว  
 
ระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2561 Tri-U ไดข้อ้สรุปสาํหรับขอ้เรียกร้องทางแพ่งเก่ียวกบัการป้องกนัการผกูขาดกบัหน่ึงในลูกคา้
ปลีกรายใหญ่ท่ีสุด โดย Tri-U ไดมี้การจ่ายชาํระเงินและจะมีการเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และนโยบายส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ใหม่ร่วมกนั รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์นวตักรรมผ่านร้านคา้ปลีกดงักล่าว นอกจากน้ี Tri-U ยงัได้บรรลุขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายชาํระ 
ขอ้เรียกร้องใหแ้ก่กลุ่มผูค้า้ปลีกรายต่าง ๆ จากขอ้ตกลงในสัญญาดงักล่าว Tri-U ไดป้ระมาณการจาํนวนท่ีจะตอ้งชาํระทั้งหมดสาํหรับ
คดีแพง่เป็นจาํนวน 42.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงไดถู้กรับรู้ในระหวา่งงวดไตรมาสสองแลว้  
 
John West Foods Limited (JWF) 
 
เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2561 JWF ได้รับแจ้งเก่ียวกับแผนเพื่อการดําเนินการของสํานักงานอัยการแห่งสหราชอาณาจักร  
(UK Crown Prosecution Service) ในการดาํเนินคดีต่อ JWF บนขอ้กล่าวอา้งวา่กระทาํความผิดเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับการทาํประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing)  อนัเน่ืองมาจากการนําเขา้ปลาจาก
ประเทศกานาในช่วงระยะเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2555 ถึง ปีพ.ศ. 2557 โดยการพิจารณาคดีนดัแรกมีข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2561 
ณ ศาลมาจีสเตรท (Magistrate court) ไทน์แอนด์แวร์ (Tyne & Wear) ขณะน้ี JWF อยู่ในระหว่างการต่อสู้คดี และยงัไม่สามารถ
คาดการณ์ความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบทางการเงินจากผลของคดีดงักล่าวไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 
นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยบางแห่งในกลุ่มบริษทั Thai Union Europe อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี โดยบริษทัยอ่ย
ไดใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ซ่ึงผลจากการตรวจสอบยงัไม่เป็นท่ีสรุป อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารคาดวา่จะไม่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระสาํคญั 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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26 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
26.1 สัญญาแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ 

 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้ และการกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงิน
เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงนิ 
ท่ีซื้อ 
(ล้าน) 

ท่ีขาย 
(ล้าน) จาํนวนท่ีซื้อ จาํนวนท่ีขาย 

 
วนัครบกําหนดตามสัญญา 

     

บริษทั    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 11 776 32.63 - 33.25 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
30.79 - 33.58 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 - สิงหาคม พ.ศ. 2562 

เยน - 372 - 0.29 - 0.30 บาทต่อเยน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - กนัยายน พ.ศ. 2562 
ยโูร - 202 - 38.13 - 48.45 บาทต่อยโูร ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ปอนดอ์งักฤษ - 15 - 43.73 - 44.74 บาทต่อปอนด์

องักฤษ 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

      
บริษทัย่อย      
เหรียญสหรัฐอเมริกา 44 307 31.71 - 33.43 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
30.93 - 33.30 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 - มีนาคม พ.ศ. 2562 

เยน - 281 - 0.29 - 0.30 บาทต่อเยน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 11 - 23.31 - 24.49 บาท 

ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - กนัยายน พ.ศ. 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 37 - 0.79 - 0.86 ยโูร 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 41 - 0.70 - 0.77 ปอนดอ์งักฤษ 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 7 - 3.58 - 3.79 สลอ็ตติโปแลนด ์
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ยโูร 54 - 0.88 - 0.92 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร - ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
โครนนอร์เวย ์ 460 - 0.10 - 0.11 ยโูรต่อโครนนอร์เวย ์ - ตุลาคม พ.ศ. 2561 - มกราคม พ.ศ. 2563 
โครนนอร์เวย ์ 8 - 0.09 ปอนดอ์งักฤษต่อโครน

นอร์เวย ์
- ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

สลอ็ตติโปแลนด ์ 1 - 0.23 ยโูรต่อสลอ็ตติโปแลนด ์ - ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กนัยายน พ.ศ. 2562 
ดอลลาร์แคนาดา 1 - 0.78 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ

ดอลลาร์แคนาดา 
- ตุลาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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26 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
26.1 สัญญาแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ (ต่อ) 

 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (ต่อ) 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 
 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงนิ 
ท่ีซื้อ 
(ล้าน) 

ท่ีขาย 
(ล้าน) จาํนวนท่ีซื้อ จาํนวนท่ีขาย 

 
วนัครบกําหนดตามสัญญา 

     

บริษทั    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 27 321 32.58 - 33.29 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
32.38 - 34.10 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
มกราคม พ.ศ. 2561 - เมษายน พ.ศ. 2562 

เยน - 370 - 0.31 บาทต่อเยน กนัยายน พ.ศ. 2561 
ยโูร - 271 - 38.96 - 48.45 บาทต่อยโูร มีนาคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ปอนดอ์งักฤษ - 20 - 43.73 - 44.24 บาทต่อปอนดอ์งักฤษ มิถุนายน พ.ศ. 2561  - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
      

บริษทัย่อย      
เหรียญสหรัฐอเมริกา 28 326 32.42 - 33.17 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
32.28 - 34.96 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
มกราคม พ.ศ. 2561 - กนัยายน พ.ศ. 2561 

เยน - 12 - 0.29 บาทต่อเยน ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ยโูร - 1 - 38.29 - 39.13 บาทต่อยโูร มีนาคม พ.ศ. 2561 - กรกฏาคม พ.ศ. 2561 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 17 - 24.49 - 26.15 บาท 

ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 40 - 0.82 - 0.84 ยโูร 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- มกราคม พ.ศ. 2561 - มกราคม พ.ศ. 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 39 - 0.74 - 0.76 ปอนดอ์งักฤษ 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- มกราคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 22 - 3.58 - 3.65 สลอ็ตติโปแลนด ์
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ยโูร 56 - 0.73 - 0.92 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร - มกราคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ยโูร - 1 - 9.46 - 9.57 โครนนอร์เวยต่์อยโูร มกราคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
โครนนอร์เวย ์ 477 - 0.10 - 0.11 ยโูรต่อโครนนอร์เวย ์ - มกราคม พ.ศ. 2561 - มกราคม พ.ศ. 2562 
โครนนอร์เวย ์ 1 - 0.09 ปอนดอ์งักฤษต่อโครนนอร์เวย์ - มกราคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
สลอ็ตติโปแลนด ์ 2 - 0.24 ยโูรต่อสลอ็ตติโปแลนด ์ - มกราคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
สลอ็ตติโปแลนด ์ 9 - 0.28 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อสลอ็ต

ติโปแลนด ์
- พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - สิงหาคม พ.ศ. 2561

 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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26 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
26.1 สัญญาแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ (ต่อ) 

 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาสิทธิท่ีในอนาคตท่ีมีเง่ือนไขพิเศษกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง 
โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวมีภาระการซ้ือเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มบริษทัจาํนวน 19 ลา้นโครนนอร์เวย ์โดยมีอตัราแลกเปล่ียนท่ี 
0.11 ยโูรต่อ 1 โครนนอร์เวย ์(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 54 ลา้นโครนนอร์เวย ์โดยมีอตัราแลกเปล่ียนท่ี 0.11 ยโูรต่อ  
1 โครนนอร์เวย)์ ตามลาํดบั สญัญาดงักล่าวจะครบกาํหนดภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
 

26.2 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 
 
รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงมีผลบังคบั ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 
บริษทั 
 
บริษทัไม่มีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
บริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 
 จํานวนเงนิต้น อัตราดอกเบีย้รับตาม 

สัญญาแลกเปล่ียน (ต่อปี) 
อัตราดอกเบีย้จ่ายตาม 

สัญญาแลกเปล่ียน (ต่อปี) 
วนัส้ินสุดสัญญา 

1 22 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน          อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.37 ตุลาคม พ.ศ. 2564
2 50 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน          อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.18 ธนัวาคม พ.ศ. 2565
3 100 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน          อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.18 ธนัวาคม พ.ศ. 2565
4 22 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 เดือน          อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.10 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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26 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
26.3 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ 

 
รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
มีดงัน้ี 
 
บริษทั 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
 สกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้รับตามสัญญา สกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้จ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 

จํานวนเงนิต้น อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี) จํานวนเงนิต้น อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี) 
1 4,106 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.32 97 ลา้นยโูร - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
2 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั USDLIBOR 

3 เดือน บวกร้อยละ 1.00 
1,769 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 0.80 
กนัยายน พ.ศ. 2564 

3 2,050 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

50 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

4 1,647 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

40 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

5 80 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33 

2 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

6 27 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
EURIBOR 3 เดือนบวกร้อยละ 
2.10 

118 ลา้นสลอ็ตติ 
   โปแลนด ์

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั WIBOR  
3 เดือนบวกร้อยละ 3.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

7 1,066 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.70 27 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.73 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
8 976 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.80 
30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.70 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

9 737 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
10 573 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
11 1,089 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 2.15 
27 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 

เดือนบวกร้อยละ 3.15 
มกราคม พ.ศ. 2566 

12 656 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.53 17 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 
เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

13 233 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.69 6 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 3 
เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

14 505 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
15 1,452 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.05 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.98 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
16 426 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.68 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
17 488 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มกราคม พ.ศ. 2569 
18 75 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 2,529 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 เมษายน พ.ศ. 2569 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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26 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
26.3 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
บริษทั (ต่อ) 

 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

 สกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้รับตามสัญญา สกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้จ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 
จํานวนเงนิต้น อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี) จํานวนเงนิต้น อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี) 

1 614 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนลบร้อยละ 0.06 

20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.54 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

2 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
USDLIBOR บวกร้อยละ 0.92 

442 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

3 4,106 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.32 97 ลา้นยโูร - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
4 2,428 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.56 
70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

5 2,433 ลา้นบาท 
  

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

6 2,780 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

7 3,475 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 3.50 

100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

8 1,911 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 3.49 

55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

9 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียลอยตวั USDLIBOR 
3 เดือน บวกร้อยละ 1.00 

1,769 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 0.80 

กนัยายน พ.ศ. 2564 

10 2,050 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

50 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

11 1,647 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.26 

40 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

12 80 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
6 เดือนบวกร้อยละ 1.33 

2 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 1.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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26 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
26.3 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
บริษทั (ต่อ) 

 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 

 สกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้รับตามสัญญา สกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้จ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 
จํานวนเงนิต้น อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี) จํานวนเงนิต้น อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี) 

13 29 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 2.10 

125 ลา้นสลอ็ตติ 
   โปแลนด ์

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั WIBOR  
3 เดือนบวกร้อยละ 3.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 

14 1,134 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.70 29 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.73 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
15 976 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 1.80 
30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.70 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

16 737 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
17 573 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.88 18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
18 1,089 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 

6 เดือนบวกร้อยละ 2.15 
27 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 

3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 
มกราคม พ.ศ. 2566 

19 656 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.53 17 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

20 233 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.69 6 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 3.15 

มกราคม พ.ศ. 2566 

21 505 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.30 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
22 1,452 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.05 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.98 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
23 426 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.68 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
24 488 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.96 มกราคม พ.ศ. 2569 
25 75 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 2,529 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 เมษายน พ.ศ. 2569 

 
บริษทัยอ่ย 
 
บริษทัยอ่ยไม่มีสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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