
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผลการ
ดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงินทีต่รวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสม 
เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้ งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ 

ไม่มตัีวตนทีอ่ายกุารใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่ม
บริษัทมีค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีอายุการใช้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนจํานวน  13,134 ล้านบาท  และ 
13,605 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 และ
ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ดังท่ีเปิดเผยไวใ้น 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และ 15 ตามลาํดบั 
 
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัจาํเป็นตอ้ง
ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ท่ีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจาํทุกปี หรือ
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า รวมถึงการระบุหน่วยสินทรัพย ์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตัวตนท่ีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงจากการ
ทดสอบการดอ้ยดอ้ยค่าของผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์หล่าน้ี 
 
ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัประเด็นดงักล่าว เน่ืองจากมูลค่าท่ีเป็น
สาระสําคญัของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีอาย ุ
การใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ความซบัซอ้นในการประเมิน
มูลค่า และการใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐาน
ต่าง ๆ  ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะของตลาดหรือ 
สภาพเศรษฐกิจในอนาคต กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์(Value-in-use) ของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนโดยใชว้ิธีคิดลด
กระแสเงินสด  (Discounted Cash Flow Model) โดยพิจารณา
จากขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทั เช่น อตัราการเติบโตของรายได้ และอตัราคิดลด 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย ์

ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดของผูบ้ริหาร 
 สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบและประเมินความเหมาะสม

ของการประมาณการกระแสเงินสดของหน่วยสินทรัพย ์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด ซ่ึงรวมถึงการประเมินความแม่นยาํของ
ผู ้บริหารในการประมาณการข้อมูลต่าง ๆ  ท่ี เก่ียวข้อง 
ท่ี เกิดข้ึนในอดีต และการประเมินความเป็นไปได้ของ 
แผนธุรกิจในอนาคต 

 ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่าง ๆ และวิธี 
ท่ีกลุ่มบริษทันาํมาใช ้โดยเฉพาะการทดสอบขอ้สมมติฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการอตัราการเติบโตของรายได ้
อตัรากาํไรขั้นต้นของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
แต่ละหน่วย และอตัราคิดลดก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 ประเมินและทดสอบขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการ 
วิธีการประมาณการ ต้นทุนทางการเงินเฉล่ีย (Weighted 
Average Cost of Capital: WACC) อตัราค่าธรรมเนียมการ
ใช้สิทธิ และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการเปรียบเทียบ
กับขอ้มูลภายนอกและขอ้มูลในอดีต เช่น การคาดการณ์
อตัราการเติบโตของตลาด 

 วเิคราะห์ความอ่อนไหวของส่วนต่างจากการประเมินมูลค่า
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด โดยประเมินวา่หาก
ขอ้สมมติฐานเปล่ียนแปลงไปจากท่ีกาํหนดไวแ้ลว้จะส่งผล
ใหมู้ลค่าตามบญัชีมีจาํนวนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
หรือไม่ 

 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษทัเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีอ่อนไหวอนัจะส่งผลกระทบ



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
ท่ีใช้ในการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตให้
เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมีสาระสาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยม
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน 

 
จากวิธีการตรวจสอบท่ีข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีสําคญัของผูบ้ริหารท่ีใช้ในการประเมิน
การด้อยค่ามีความสมเหตุสมผล และได้เปิดเผยขอ้มูลไวอ้ย่าง
เพยีงพอ 

  
  

การประมาณการหน้ีสินจากคดฟ้ีองร้อง 
 

 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  พ .ศ . 2561 กลุ่มบริษัทมีประมาณการ
หน้ีสินจากคดีฟ้องร้องเก่ียวการป้องกันการผูกขาดจาํนวน 
21.82 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าจาํนวน 708.09 ลา้นบาท  
 
ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 ระหวา่ง
ไตรมาส ท่ีสองของปี  พ .ศ . 2561 Tri-Union Seafoods LLC 
(“Tri-U”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ไดข้อ้สรุปสาํหรับ
ขอ้เรียกร้องทางแพ่งเก่ียวกับการป้องกนัการผูกขาดกับลูกคา้
บางส่วน โดย Tri-U ไดมี้การจ่ายชาํระเงินและจะมีการเขา้ร่วม
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ และนโยบายส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ใหม่ร่วมกนั รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑน์วตักรรมผ่านร้านคา้
ปลีกดังกล่าว นอกจากน้ี Tri-U ยงัได้บรรลุข้อตกลงท่ีจะจ่าย
ชาํระขอ้เรียกร้องใหแ้ก่กลุ่มผูค้า้ปลีกรายต่าง ๆ จากขอ้ตกลงใน
สัญญาดงักล่าว Tri-U ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินท่ีจะตอ้งชาํระ
สาํหรับคดีแพ่งในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2561 เป็น
จาํนวน 42.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง
ดงักล่าวไดมี้การจ่ายชาํระแลว้บางส่วนในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 
 
ขา้พเจ้าให้ความสําคญักับประเด็นดังกล่าวเน่ืองจากความไม่
แน่นอนของการประมาณการท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัหน้ีสินจาก
คดีฟ้องร้อง การประมาณการดงักล่าวจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารอย่างมาก และข้ึนอยู่กับความเป็นไปได้ท่ีน่าจะ
เกิดข้ึนของเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความ
แตกต่างจากประมาณการอยา่งมีสาระสาํคญั 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 ประเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็น

อิสระของท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก 
 สอบทานเง่ือนไขและขอ้สรุปสําหรับขอ้เรียกร้องทางแพ่ง

เก่ียวกบัการป้องกนัการผูกขาดเพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั
คดีฟ้องร้องดงักล่าว 

 สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างกนัของกลุ่มบริษทัและ 
ท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัคดีฟ้องร้อง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ 
ท่ีผูบ้ริหารใช้ประกอบการประมาณการและท่ีจดัทาํโดยท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย และประเมินความเพียงพอของ
ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 

 ส่งหนังสือยืนยนัไปยังท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกท่ี 
กลุ่มบริษัทใช้เพื่อให้รายงานรายละเอียดสถานะและ
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบจากคดี
ฟ้องร้องท่ีจะเกิดข้ึนกบักลุ่มบริษทั 

 
จากวิธีการตรวจสอบท่ีข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ผูบ้ริหารไดป้ระมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องอยา่งสมเหตุสมผล
และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยา่งเพยีงพอ 
 

  

 



ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า 
ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจัดทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระสําคัญ เม่ือคาดการณ์ 
อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

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

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 
และบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  



ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
พงทว ีรัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
กรุงเทพมหานคร 
20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด )ชนมหา(  
 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,585,654 814,911 976,122 579,537 141,193

เงินลงทุนระยะสั้น - 63,560 - - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9, 36 16,018,214 16,343,842 16,412,244 4,840,763 4,249,503

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 170,850 69,870 - 14,274,734 7,452,933

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 36 - - - 611,424 -

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 38,371,250 43,184,178 39,481,994 4,498,308 5,390,770

ส่วนของลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 616,621 725,121 854,832 536,781 437,389

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 1,768,512 1,335,393 1,176,674 195,235 149,555

สินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 12 489,926 33,941 1,032,461 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 59,021,027 62,570,816 59,934,327 25,536,782 17,821,343

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1,107 1,467 1,417 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - - 30,546,928 29,337,930

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 10,766,530 10,336,972 10,492,318 835,523 835,293

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 325,030 530,803 626,463 31,600 -

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16 42,071 1,012,105 2,655,007 1,500 988,528

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 36 11,195,181 11,274,911 12,361,592 34,664,704 37,872,816

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน - สุทธิ 3,651 3,677 10,448 - -

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 26,476,299 25,261,479 23,280,566 4,615,150 4,474,157

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 16,272,551 16,771,420 15,935,933 1,558,130 1,177,318

ค่าความนิยม - สุทธิ 17 13,134,069 14,080,065 13,646,643 - -

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 1,504,416 1,866,384 1,713,481 1,504,416 1,866,383

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 1,422,412 1,079,837 704,258 42,944 19,809

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 1,751,738 1,301,879 858,813 551,649 326,224

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 82,895,055 83,520,999 82,286,939 74,352,544 76,898,458

รวมสินทรัพย์     141,916,082 146,091,815 142,221,266 99,889,326 94,719,801

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ                                                                                                                     กรรมการ                                                                                   .

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 13,375,376 15,245,774 36,905,656 3,789,076 5,240,280

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21, 36 19,726,069 19,822,673 17,428,944 4,395,734 4,386,016

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 92,600 119,300 77,000 - 693,499

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 22 146,963 849,286 764,733 - 797,144

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 23 9,148,592 - 2,499,835 9,148,592 -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 24 39,001 47,257 82,308 6,102 7,278

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 438,669 15,972 291,838 - -

ส่วนของเจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 207,196 324,322 596,375 118,769 86,209

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 177,238 207,975 506,045 29,929 71,179

หน้ีสินของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 12 175,451 24,927 89,119 - -

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 43,527,155 36,657,486 59,241,853 17,488,202 11,281,605

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 22 14,568,721 14,711,748 963,325 14,078,732 14,073,831

หุน้กู ้- สุทธิ 23 27,013,896 36,168,880 24,417,199 27,013,896 36,168,880

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 24 113,978 154,785 208,439 6,700 12,802

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 2,470,590 2,356,189 1,916,304 786,950 707,644

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 4,359,699 4,592,177 4,499,820 - -

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 476,329 318,356 1,037,913 476,329 318,356

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 25 2,891,670 3,080,802 2,644,674 532,750 660,329

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 51,894,883 61,382,937 35,687,674 42,895,357 51,941,842

รวมหนีสิ้น 95,422,038 98,040,423 94,929,527 60,383,559 63,223,447

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 27

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,492,954 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 1,192,954

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 29 149,295 149,295 149,295 149,295 149,295

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,547,602 29,044,995 26,383,838 18,215,189 10,239,445

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (7,604,709) (6,051,921) (4,575,938) - (33,669)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 43,233,471 44,283,652 43,098,478 39,505,767 31,496,354

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,260,573 3,767,740 4,193,261 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 46,494,044 48,051,392 47,291,739 39,505,767 31,496,354

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 141,916,082 146,091,815 142,221,266 99,889,326 94,719,801

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจ้ากการขาย 30, 36 133,284,638 134,937,268 26,616,698 22,411,609
ตน้ทุนขาย 36 (114,393,062) (115,627,578) (24,418,526) (20,308,103)

กําไรขั้นต้น 18,891,576 19,309,690 2,198,172 2,103,506
รายไดด้อกเบ้ีย 36 1,054,490 1,053,045 1,893,534 1,722,555
รายไดเ้งินปันผล 36 6,800 31,408 4,937,371 2,198,089
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 182,289 - 4,979,422 -
รายไดอ่ื้น 31, 36 960,437 1,099,503 242,945 412,337

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 21,095,592 21,493,646 14,251,444 6,436,487
ค่าใชจ่้ายในการขาย (6,845,471) (6,930,548) (778,792) (770,052)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8,803,284) (7,457,811) (1,559,906) (1,599,190)
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (167,812) (2) (159,017) (4,150)
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 971,834 1,256,138 744,538 803,384

กําไรจากการดําเนินงาน 6,250,859 8,361,423 12,498,267 4,866,479
ตน้ทุนทางการเงิน 32 (2,025,349) (2,135,864) (1,714,448) (1,726,945)

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 4,225,510 6,225,559 10,783,819 3,139,534
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 263,170 456,329 - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 4,488,680 6,681,888 10,783,819 3,139,534
ภาษีเงินได้ 34 (121,120) 65,114 7,296 (9,087)

กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 4,367,560 6,747,002 10,791,115 3,130,447
ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 12 (713,090) (286,327) - -

กําไรสําหรับปี 3,654,470 6,460,675 10,791,115 3,130,447

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3,969,301 6,275,511 10,791,115 3,130,447
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (713,090) (286,327) - -

3,256,211 5,989,184 10,791,115 3,130,447
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 398,259 471,491 - -

กําไรสําหรับปี 3,654,470 6,460,675 10,791,115 3,130,447

กําไรต่อหุ้นท่ีเป็นของส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรต่อหุ้น (บาท) 35
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.83 1.32 2.26 0.66
จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (0.15) (0.07) - -

รวมกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.68 1.25 2.26 0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กาํไรสาํหรับปี 3,654,470 6,460,675 10,791,115 3,130,447

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสุทธิจากภาษีเงินได้ 61,767 (330,084) - (160,195)

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม (208,677) - - -

สาํรองอ่ืนเพิม่ข้ึน(ลดลง) 213,556 (270,172) - -

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 66,646 (600,256) - (160,195)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงินสุทธิจากภาษีเงินได้ (1,224,938) (779,492) - -

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน

เผือ่ขายสุทธิจากภาษีเงินได้ 59,010 178,705 61,302 178,693

การจดัประเภทรายการใหม่จากการขายเงินลงทุน

เผือ่ขายสุทธิจากภาษีเงินได้ (27,633) (165,973) (27,633) (165,973)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,193,561) (766,760) 33,669 12,720

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,126,915) (1,367,016) 33,669 (147,475)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,527,555 5,093,659 10,824,784 2,982,972

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 2,133,675 4,632,458 10,824,784 2,982,972

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 393,880 461,201 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,527,555 5,093,659 10,824,784 2,982,972

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การเปลี่ยน การเปลี่ยน รวม
จัดสรรแล้ว แปลงในมูลค่า แปลงสัดส่วน องค์ประกอบ ส่วนได้เสียที่

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - ตามที่แสดงไว้เดมิ 1,192,954 19,948,329 149,295 26,528,035 (70,299) (48,660) (1,885,400) (2,571,579) (4,575,938) 43,242,675 4,193,261 47,435,936
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 4 - - - (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 - - - - - - - (441,040) (441,040) (441,040) (491,712) (932,752)

การจ่ายเงินปันผล 28 - - - (3,006,244) - - - - - (3,006,244) (395,010) (3,401,254)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - ปรับปรุงใหม่ - - - 5,667,401 (777,503) 12,732 (270,172) - (1,034,943) 4,632,458 461,201 5,093,659

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 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

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 4 - - - (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 13 - - - - - - - (368,485) (368,485) (368,485) (14,916) (383,401)

การจ่ายเงินปันผล 28 - - - (2,815,371) - - - - - (2,815,371) (886,131) (3,701,502)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 3,317,978 (1,220,559) 31,377 4,879 - (1,184,303) 2,133,675 393,880 2,527,555

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,192,954 19,948,329 149,295 29,547,602 (2,068,361) (4,551) (2,150,693) (3,381,104) (7,604,709) 43,233,471 3,260,573 46,494,044

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จัดสรรแล้ว การเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบ
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม ในมูลค่าของ อื่นของส่วน

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ของเจ้าของ รวม
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 28 - - - (3,006,244) - - (3,006,244)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 2,970,252 12,720 12,720 2,982,972

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

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 28 - - - (2,815,371) - - (2,815,371)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 10,791,115 33,669 33,669 10,824,784

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,192,954 19,948,329 149,295 18,215,189 - - 39,505,767

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 37 4,488,680 6,681,888 10,783,819 3,139,534

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 37 (824,923) (320,149) - -

รวม 37 3,663,757 6,361,739 10,783,819 3,139,534

รายการปรับปรุง 37 5,976,560 4,144,045 (8,269,465) (1,324,318)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 37 3,658,891 (2,830,471) 268,455 165,411

จ่ายภาษีเงินได้ 37 (433,245) (857,544) (9,922) (12,221)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 37 12,865,963 6,817,769 2,772,887 1,968,406

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 360 (50) - -

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น 63,560 (63,560) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย - 768,186 - -

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,963,431) (5,671,030) (1,018,334) (1,275,662)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 65,175 166,012 16,720 18,853

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (721,875) (1,506,694)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 (686,614) (26,947) (45,372) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 - (93,270) (31,600) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (24,157) (932) - (500)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 184,482 - 5,024,564 -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,052,630 1,822,546 1,048,331 1,818,192

เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 (100,980) (69,870) (8,855,010) (763,950)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

และกิจการอ่ืน 36 - 6,552 2,956,887 1,649,270

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 36 - - (134,307) (109,710)

ดอกเบ้ียรับ 810,195 568,147 1,778,819 1,482,663

เงินปันผลรับ 195,505 169,902 4,937,371 2,198,089

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน (3,403,275) (2,424,314) 4,956,194 3,510,551

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,805,911) (21,587,856) (1,429,722) (23,407,687)

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (26,700) 42,300 (633,036) (227,585)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 49,819 14,885,593 - 14,269,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 (865,245) (781,114) (779,620) (671,200)

จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 22 - (83,429) - (83,429)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 23 - 12,000,000 - 12,000,000

เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ 23 - (2,500,000) - (2,500,000)

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 23 - (22,144) - (22,144)

จ่ายดอกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (1,925,341) (2,076,514) (1,621,550) (1,689,530)

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (47,953) (96,977) (7,278) (12,241)

เงินสดจ่ายเพ่ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 (503,074) (932,752) - -

เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 119,673 - - -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (2,819,529) (3,006,355) (2,819,529) (3,006,355)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (879,473) (392,387) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (8,703,734) (4,551,635) (7,290,735) (5,351,171)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 758,954 (158,180) 438,346 127,786

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 8 572,595 730,859 141,193 13,404

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (21,001) (84) (2) 3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 8 1,310,548 572,595 579,537 141,193

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน) 21 440,347 558,815 167,767 149,241

การไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 6,048 7,056 - -

การเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการแปลงสภาพเงินใหกู้ย้มืเป็นเงินลงทุน 13.1 - - 487,123 503,117

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัและบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนคือ เลขท่ี 72/1 หมู่ท่ี 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาํบลท่าทราย 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร บริษทัมีสาํนกังานสาขา 17 แห่งในจงัหวดักรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
บริษทัประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนบริษทัยอ่ยประกอบกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจหลกัของบริษทัและ
บริษทัย่อยในประเทศคือเป็นผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และบรรจุกระป๋อง นอกจากน้ี บริษทัย่อยในประเทศ 
ยงัประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑ ์ส่ิงพมิพ ์และธุรกิจอาหารสตัว ์
 
ส่วนธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยในทวีปอเมริกา ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์าก 
กุง้มงักรและอาหารทะเลอ่ืน ๆ และเป็นผูน้าํเขา้กุง้และอาหารทะเลแช่แขง็ เพื่อจดัจาํหน่ายใหภ้ตัตาคาร ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง และ
บริษทัยอ่ยต่าง ๆ ในทวีปยโุรปซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลแปรรูปและแช่เยน็แบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในทวปียโุรป 
ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตรเลีย ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเอง รวมทั้งบริษทัยอ่ยในทวีปเอเชียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย
อาหารทะเลในเวียดนามและจีน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจดัทํางบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้เงินลงทุนเผือ่ขายซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยกาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัและ
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฏิบติั การเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคญัต่อ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์การจดัทํางบการเงิน (ต่อ) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องที่มีการปรับปรุง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงใน
หน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนในเร่ืองวธีิการบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพยใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานจะถือวา่มี

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูง

กวา่มูลค่าตามบญัชีได ้
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีได้เฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี
จะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีใชห้กัภาษีนั้น 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายตาม
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อ
กลุ่มบริษทั ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุฯ ขอ้ 37 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าว 
มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่ รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงั
ลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดน้าํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 
การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการสาํคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
• ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
• ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
• ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 
• ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
• ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
• สินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนัแต่นาํมาขายรวมกนั จะตอ้งรับรู้รายการแยกกนั และการใหส่้วนลดหรือการใหส่้วนลดภาย

หลงัจากราคาตามสญัญาจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคา้หรือบริการ 
• รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่าการรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากส่ิงตอบแทนมีความผนัแปรดว้ยเหตุผล

บางประการ (เช่น เงินจูงใจ การใหส่้วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนดจากผลการปฏิบติังาน ค่าสิทธิ ความสาํเร็จของ
ผลงาน เป็นตน้) จาํนวนเงินขั้นตํ่าของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รายไดห้ากไม่ไดมี้ความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัท่ีจะ
กลบัรายการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าว 
มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ (ต่อ) 
• จุดท่ีรับรู้รายไดอ้าจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม: รายไดบ้างประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ณ วนัส้ินสุด

สญัญาอาจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสุญัญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม 
• มีขอ้กาํหนดใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับรายไดจ้ากการใหสิ้ทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้และสญัญาฝากขาย 
• เน่ืองจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพิม่มากข้ึน 
 
กลุ่มบริษทัมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุง 
โดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติม 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อ
กลุ่มบริษทั 
 

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั และกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22  เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และส่ิงตอบแทน 

   จ่ายล่วงหนา้  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่ากิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม 
กองทรัสต ์และกิจการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีสามารถเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ดว้ยวธีิ
มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการตอ้งเลือกวิธีการน้ีในแต่ละบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ ณ วนัท่ีรับรู้รายการ
คร้ังแรกของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั และกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปยงับญัชีอ่ืนๆ หรือ
โอนจากบญัชีอ่ืนๆ มาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะทาํไดก้็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสงัหาริมทรัพย์
นั้นโดยมีหลกัฐานสนบัสนุน การเปล่ียนแปลงในการใชง้านจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหาริมทรัพยเ์ขา้เง่ือนไข หรือส้ินสุดการเขา้
เง่ือนไขของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน การเปล่ียนแปลงในความตั้งใจเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนว่าเกิด
การโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 มีการอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 
• การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระดว้ยเงินสด กิจการตอ้งไม่นาํเง่ือนไขการได้รับสิทธิ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยเงิน
สด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า แต่ตอ้งนาํมาปรับปรุงจาํนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยูใ่นจาํนวนท่ีวดัมูลค่าของหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
รายการดงักล่าว 

• เม่ือกิจการตอ้งหักจาํนวนภาระผูกพนัภาษีเงินไดข้องพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และนาํส่ง
ภาษีท่ีหกัไวด้งักล่าวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจการตอ้งจดัประเภทรายการดงักล่าวเป็นรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ท่ีชาํระดว้ยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนวา่ไม่มีลกัษณะของการชาํระดว้ยยอดสุทธิ 

• การบญัชีสําหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนการจดัประเภทจากการจ่ายชาํระ
ดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายชาํระดว้ยตราสารทุน 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์ว่าควรใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัใดมาใชส้าํหรับ
การรับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระหรือรับชาํระส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ 
ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยกาํหนดให้ใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกิจการรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่าย
ล่วงหนา้ หรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รายไดรั้บล่วงหนา้ ท่ีเกิดจากการจ่ายหรือรับชาํระส่ิงตอบแทนล่วงหนา้นั้น กรณี 
ท่ีมีการจ่ายส่ิงตอบแทนล่วงหนา้หลายงวดใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดการรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินหรือหน้ีสิน 
ท่ีไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของการจ่ายส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.4 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมใน 

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน      

   ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
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 กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการแสดงรายการ
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหกักลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีใช้กบัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพย์
ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสถานการณ์ท่ีทาํใหสิ้นทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดใหกิ้จการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
เพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนัยสําคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินของกิจการ และลกัษณะและระดบัของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบ
ระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.4 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมใน 
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า การตดั
รายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็นสามประเภทไดแ้ก่ 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่
กบัโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีตอ้งวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่าน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนั
ทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพ
เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นสามระดบั ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวธีิการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการคาํนวณวธีิ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาภายใตม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จะ
ใชว้ธีิการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 

- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเส่ียง
ของกิจการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไร
หรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียงภายใตก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.4 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมใน 

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใชก่้อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทาง
เก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือ
โดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียงบริษทัใหญ่เท่านั้น และใหแ้นวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภท
รายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงักาํไรหรือขาดทุนสาํหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียง 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน ใหข้อ้กาํหนดทาง
บญัชีสําหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจา้หน้ีเพื่อชาํระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดั
มูลค่าตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม กิจการตอ้งตดัรายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือ
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน 
(หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ท่ีชาํระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินฉบบัเหล่าน้ีมาใช้
เป็นคร้ังแรก 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมการงาน 
 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และมีความสามารถทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม
นบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมการงาน (ต่อ) 
 

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนัโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบ
แทนท่ีโอนใหส้าํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่าย
ชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวม
ธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวม
ธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึก 
การจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ี
ซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อ
ถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่า
มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัจะตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั ขาดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจริงกจ็ะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดมี้การปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ราคาทุนจะมีการปรับปรุง
เพื่อให้สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
ราคาทุนดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

รายช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 13 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมการงาน (ต่อ) 
 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มบริษทั สาํหรับ
การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกผลแตกต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ย และกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในส่วน
ของเจา้ของ 
 

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจในการควบคุมตอ้งหยุดรวมบริษทัย่อยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ี
เหลืออยู่จะมีการวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม และกลุ่มบริษทัจะรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่านั้ นในกาํไรหรือ
ขาดทุน มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพือ่วตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าใน
ภายหลงัของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปแบบของบริษทัร่วม การร่วมคา้ หรือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน นอกจากน้ี รายการท่ีเคย
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะมีการปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มบริษทัได้มีการจาํหน่าย
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือการท่ีกลุ่มบริษทัถือ
หุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชวิ้ธี
ส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุน
ตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได้ ณ วนัท่ีซ้ือ 
เงินลงทุน 
 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน และ 
ส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการได้มาจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของ 
การเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ จะมีการปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุน
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือได้จ่ายชาํระภาระผูกพนัแทน
บริษทัร่วมไปแลว้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมการงาน (ต่อ) 
 
(4) บริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ 
หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุน 
 
รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะมีการตดัรายการตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้
เสียในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะมีการตดัรายการในทาํนองเดียวกัน  เวน้แต่รายการนั้นมี
หลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 
นโยบายการบญัชีของบริษทัร่วมจะมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัรับรู้
กาํไรและขาดทุนจากการลดสดัส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุนจะมีการปรับปรุง
เพื่อให้สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
ราคาทุนดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
รายช่ือของบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 13  

 
(5) การร่วมการงาน 

 
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะมีการจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยู่กบัสิทธิและภาระ
ผูกพนัตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานทั้งหมดท่ีมีอยูแ่ละพิจารณาว่า
เป็นการร่วมคา้ และรับรู้เงินลงทุนดงักล่าวโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสดัส่วนท่ีกลุ่มบริษทั
มีส่วนได้เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 
ในการร่วมค้านั้ น (ซ่ึงรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของ 
กลุ่มบริษทัในการร่วมคา้นั้น) กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมคา้นั้น 
นอกจากวา่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัหรือไดจ่้ายเงินเพือ่ชาํระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมการงาน (ต่อ) 
 
(5) การร่วมการงาน (ต่อ) 

 
รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มบริษทักบัการร่วมคา้จะมีการตดัรายการตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้
เสียในการร่วมคา้นั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะมีการตดัรายการในทาํนองเดียวกัน  เวน้แต่รายการนั้นมี
หลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัแสดงเงินลงทุนในการร่วมคา้ดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ราคาทุนจะมีการปรับปรุง
เพื่อให้สะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
ราคาทุนดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 
รายช่ือของการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 13 

 
2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 

 
(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีรายการถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการรับหรือ 
จ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ
ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของอตัรา
แลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ
ขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุน
นั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเช่นเดียวกนั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 

(ค) กลุ่มบริษทั 
 

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีไม่ใช่บริษทัท่ีมีสกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินไดมี้การแปลงค่า 
เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินดงัน้ี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 
งบแสดงฐานะการเงินนั้น 

 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้น และแปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด 
 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วน
ของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่นค่าอากรขาเขา้และ 
ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมด เงินท่ีได้รับคืน และรายการอ่ืนๆท่ีคล้ายคลึงกัน  ต้นทุนของสินคา้สําเร็จรูปและ 
งานระหว่างทาํประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ ์
การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจ 
หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของ 
สินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
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2.8 เงนิลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อคา้ 
2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการลงทุน 
ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ีลงทุนและทบทวนการจดัประเภทอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

(1) เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อหากาํไรจากการเปล่ียนแปลงของราคาในช่วงระยะเวลาส้ันๆ และ
แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกําหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีวนัครบกําหนดท่ีแน่นอน ซ่ึงผู ้บริหารมีความตั้ งใจแน่วแน่และ 
มีความสามารถท่ีจะถือเงินลงทุนไวจ้นครบกาํหนด เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดแสดงไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
ยกเวน้เงินลงทุนท่ีจะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง และแสดงไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่เงินลงทุนเผื่อขายท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้น
ช่วงเวลานอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือมีความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะ
แสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 

เงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าววดัตามราคา
เสนอซ้ือโดยอา้งอิงจากราคาตลาด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
ของเงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในส่วนของกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หกัดว้ยค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุน 
สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา 
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้ นจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 
ชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยราคาตามบญัชี
จากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.9 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 
ท่ีดินแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนเดิมหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนเดิมหกัดว้ย
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตน้ทุนเร่ิมแรกรวมค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 
มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้
รายจ่ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายกุารใหป้ระโยชน ์
ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 40 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 3 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 3 - 20 ปี 
 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
(หมายเหตุฯ ขอ้ 2.12) 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในรายการรายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.10 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้และ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน รวมกบัมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีได้มาซ่ึงบริษทัย่อยนั้น  
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ซ่ึงแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ี เม่ือมีการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือของค่าความนิยมท่ีเก่ียวขอ้ง
จะรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 
 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด ซ่ึงอาจเป็นหน่วยเดียว
หรือหลายหน่วยรวมกนั ท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจซ่ึงก่อเกิดค่าความนิยมข้ึนและระบุตามส่วนงาน
ดาํเนินงานได ้
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

2.11.1 การวจิยัและพฒันา 
 

รายจ่ายเพื่อการวิจยัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนของโครงการพฒันา (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
และการทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภณัฑ์) เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือประเมินแลว้ว่าโครงการนั้นจะ
ประสบความสาํเร็จค่อนขา้งแน่นอนทั้งในแง่การคา้และแง่เทคโนโลยี และตน้ทุนของโครงการพฒันาสามารถวดัมูลค่าได้
อย่างน่าเช่ือถือ ส่วนรายจ่ายอ่ืนเพื่อการพฒันาอ่ืน ๆ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้าย 
ไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป กลุ่มบริษทัทยอยตดัจาํหน่ายรายจ่ายท่ีเกิดจาก 
การพฒันาท่ีกลุ่มบริษทับนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพยเ์ม่ือเร่ิมมีการผลิตผลิตภณัฑ์นั้นเพื่อการคา้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 
การให้ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ แต่สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ตน้ทุนของโครงการพฒันาของกลุ่ม
บริษทัยงัอยูใ่นช่วงของการพฒันาและยงัไม่มีการตดัจาํหน่าย 
 

2.11.2 เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิการใช้ 
 

เคร่ืองหมายการคา้และสิทธิการใช้ท่ีไดม้าแยกต่างหากรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน เคร่ืองหมายการคา้และสิทธิการใช ้
ท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจจะรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เคร่ืองหมายการคา้และสิทธิการใช้ท่ีมี 
อายุการให้ประโยชน์ไม่จาํกดัแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ส่วนเคร่ืองหมายการคา้และสิทธิการใช้ซ่ึงมีอาย ุ
การให้ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า เคร่ืองหมายการคา้ 
ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํกดัและมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาํทุกปี ใบอนุญาตมีอาย ุ
การให้ประโยชน์ท่ีทราบไดแ้น่นอนและตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรง เพื่อปันส่วนตน้ทุนของสิทธิการใชต้ามอายปุระมาณ
การใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 2 - 16 ปี 
 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ี ซ้ือมาจะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ 
การดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะมีการตดัจาํหน่ายตลอดอายุ
ประมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 2 - 10 ปี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.11 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

2.11.3 สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์กับลูกค้า/ผู้จดัจาํหน่าย 
 
สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์กบัลูกคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายไดม้าจากการรวมธุรกิจจะรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัรวมธุรกิจ สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์กับลูกคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีทราบได้แน่นอนและ 
วดัมูลค่าท่ีราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า การตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ประมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 5 - 20 ปี 
 

2.11.4 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการพฒันา 
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็น 
ผูค้วบคุมจะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกลุ่มบริษทัจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพือ่นาํมาใชป้ระโยชน์ได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กลุ่มบริษทัมีความสามารถท่ีจะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงให้เห็นวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรด้านเทคนิค ดา้นการเงิน และทรัพยากรอ่ืน ๆ ไดเ้พียงพอท่ีจะนาํมาใช ้

เพือ่ทาํใหก้ารพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้
 กลุ่มบริษทัมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 

การพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 
 
ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้
ในงวดก่อนจะไม่มีการบนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นระยะเวลาภายหลงั 
 
ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตัดจาํหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทดสอบการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็
ท่ีสุดท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะมีการประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณกีลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่จดัเป็น
สญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย 
ตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ด้
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินท่ีคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึก
เป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็น
อตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคาํนวณค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

 

2.14 เงนิกู้ยืมและหุ้นกู้ 
 

เงินกูย้มืและหุน้กูรั้บรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืและหุน้กู้
วดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และผลต่างระหว่างเงินท่ีได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน)  
เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพือ่ชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มืตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้างส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้ งหมด โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 
ตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้จดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนชําระหน้ีออกไปอีก 
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.15 ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูย้ืมท่ีกูม้าทัว่ไปและท่ีกูม้าโดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย ์
ท่ีเขา้เง่ือนไข ตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข คือ สินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใช้
ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืม
เป็นราคาทุนของสินทรัพยต์้องส้ินสุดลงเม่ือการดาํเนินการส่วนใหญ่ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขให้อยู่ใน 
สภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการนาํเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะซ่ึงยงัไม่ไดน้าํไปชาํระรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุน
เป็นการชัว่คราวก่อน ไดน้าํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นทุนของสินทรัพย ์
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืน ๆ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

2.16 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงั 
ส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดจ้ะมีการรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูห่รือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นระยะในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการนาํกฎหมายภาษีไปถือปฏิบติัข้ึนอยูก่บัการตีความ 
และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชี 
ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการ
สินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
หรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เม่ือ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน ์หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

35 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.16 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวน
ผลต่างชั่วคราวนั้ นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษทับันทึกภาษีเงินได้รอตดับัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ เวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและ 
การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั
โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิ 

 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุนหลายรูปแบบซ่ึงมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
 

สาํหรับโครงการสมทบเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ โครงการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กลุ่มบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี 
กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะ
จ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในปัจจุบนัและในอดีต กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายเงิน 
เพิ่มอีกเม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะมีการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเม่ือถึงกาํหนดชําระ สําหรับ 
เงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 
 

โครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน ์
ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน เป็นตน้ 
 

หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 
ส้ินรอบระยะเวลารายงานหกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด 
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบ
กาํหนดของหุ้นกูซ่ึ้งใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ในกรณีของประเทศท่ีมี 
การซ้ือขายหุน้กูภ้าคเอกชนนอ้ย จะใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลแทน 
 

กาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ในอดีตหรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐาน 
จะรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของเจา้ของ 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะมีการรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.18 ประมาณการหนีสิ้น 
 

ประมาณการหน้ีสิน (ไม่รวมผลประโยชน์พนักงาน) จะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ 
ตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะ
ส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้
สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มบริษทักาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มบริษทัจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระ
ภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพจิารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั้งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
จะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า 
 
กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั 
โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของ
หน้ีสินท่ีกาํลงัพจิารณาอยู ่การเพิม่ข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัท่ีบริษทัสามารถกาํหนดการจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวกบั
การออกหุน้ใหม่ซ่ึงสุทธิจากภาษีจะแสดงไวใ้นส่วนของเจา้ของโดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ดงักล่าว 
 

2.20 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีไดรั้บและจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษทั 
รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืน และส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัสาํหรับ 
งบการเงินรวม  รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน ๆ แก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั้น
ของความสาํเร็จของงานท่ีทาํเสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราส่วนของบริการท่ีใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้
 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งและอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รายไดเ้ก่ียวกบัค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

37 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.21 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี 
ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหวา่งกาลจะรับรู้เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 
 

2.22 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดาํเนินงานไดมี้การรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน  
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ
ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพจิารณาวา่คือ คณะผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียน ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

2.23 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคล
หรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจ
การลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ 
ส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังาน
ของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้นถือเป็นบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

2.24 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จําหน่าย)ทีถื่อไว้เพื่อขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย)จะมีการจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขายเม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืน
ส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย) นั้น 
จะวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้น
ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงบางประการท่ีจะเกิดข้ึน 
 

การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั โดยนโยบายของกลุ่มบริษทัได้รวมนโยบายความเส่ียง 
ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ  
และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยหลกัการในการป้องกนัความเส่ียงเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัและ 
ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่ือสารและควบคุมโดยส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(1) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัดาํเนินงานระหวา่งประเทศยอ่มมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเก่ียวเน่ืองจาก
การซ้ือขายสินคา้และกูย้ืมเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัมีแนวทางบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาการเขา้ทาํ
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ท่ีเขา้ทาํกบัสถาบนัการเงินเพือ่ป้องการความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสกลุเงินท่ีใชว้ดัมูลค่า 
 

(2) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด  
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยาว และหุน้กู ้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั รวมทั้งกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียเพือ่บริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ในบางกรณีกลุ่มบริษทัมีการกูย้ืมแบบอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนัความเส่ียง
ของจาํนวนเงินดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต โดยพิจารณาถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการเปล่ียนเงินกูย้ืมจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัให้กลายเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียทาํใหก้ลุ่มบริษทัสามารถระดมทุนโดยการ
กูย้มืระยะยาวดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียใหก้ลายเป็นอตัราคงท่ีในระดบัท่ีนอ้ยกวา่อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
กรณีกลุ่มบริษทัตอ้งกูย้มืระยะยาวโดยตรง 
 

ในการทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลต่างระหว่างจาํนวนเงินตาม
ดอกเบ้ียคงท่ีกบัตามอตัราดอกเบ้ียลอยตวัในช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว ้โดยอา้งอิงจากจาํนวนฐานท่ีใชเ้ป็นเกณฑค์าํนวณเงินตน้
ตามท่ีตกลงกนัไว ้และรับรู้ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือจะไดรั้บตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียไวเ้ป็นส่วนประกอบของ
รายไดด้อกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

(2) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม 

 อัตราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั ไม่มอีตัรา  ดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 
มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 
ล้านบาท 

1 - 5 ปี 
ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

ดอกเบีย้ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12 - - 711 - - 863 1,586 0.03 - 2.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 15,432 15,432 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 171 - - - - - - 171 

 
2.40 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี          
   ภาระคํ้าประกนั - 1 - - - - - 1 1.05 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน - 11,195 - - - - 4 11,199 8.00 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัร่วม 
   (ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมนุเวียน) - - - - - - 450 450 - 

 183 11,196 - 711 - - 16,749 28,839  
หนีสิ้นทางการเงนิ          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
   ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 11,485 - - 1,891 - - - 13,376 

 
0.70 - 7.85 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 18,352 18,352 - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93 - - - - - - 93 1.55 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 61 25 278 78 14,246 - 28 14,716 1.15 - 5.75 
หุน้กู ้ 9,148 13,538 13,476 - - - - 36,162 2.03 - 5.18 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 39 103 11 - - - - 153 0.01 - 6.00 

 20,826 13,666 13,765 1,969 14,246 - 18,380 82,852  
 

 งบการเงนิรวม 

 อัตราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั ไม่มอีตัรา  ดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 
มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 
ล้านบาท 

1 - 5 ปี 
ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

ดอกเบีย้ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 181 - - 634 815 0.01 - 2.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 15,858 15,858 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 70 - - - - - - 70 2.35 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมี          
   ภาระคํ้าประกนั - 1 - - - - - 1 0.80 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน - - 11,275 - - - 4 11,279 8.00 

 70 1 11,275 181 - - 16,496 28,023  
หนีสิ้นทางการเงนิ          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
   ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

 
11,823 

 
- 

 
- 

 
3,194 

 
- 

 
- 

 
229 

 
15,246 

 
0.60 - 4.25 

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

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



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

(2) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อัตราดอกเบีย้ลอยตวั ไม่มอีตัรา  ดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 
มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 
ล้านบาท 

1 - 5 ปี 
ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

ดอกเบีย้ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 578 - - 2 580 0.03 - 0.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 4,773 4,773 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,671 - - 7,591 - - 13 14,275 0.85 - 5.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 611 19,172 - - 15,492 - - 35,275 2.05 - 6.16 

 7,282 19,172 - 8,169 15,492 - 4,788 54,903  

          
หนีสิ้นทางการเงนิ          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
   ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 3,789 - - - - - - 3,789 0.70 - 1.85 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 4,376 4,376 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - - 14,079 - - 14,079 2.08 - 3.45 
หุน้กู ้ 9,148 13,538 13,476 - - - - 36,162 2.03 - 5.18 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6 7 - - - - - 13 2.12 - 2.81 

 12,943 13,545 13,476 - 14,079 - 4,376 58,419  
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อัตราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั ไม่มอีตัรา  ดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ภายใน 1 ปี 

ล้านบาท 
1 - 5 ปี 

ล้านบาท 
มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 
ล้านบาท 

1 - 5 ปี 
ล้านบาท 

มากกว่า 5 ปี 
ล้านบาท 

ดอกเบีย้ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

(ร้อยละ 
ต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 108 - - 33 141 0.10 - 0.40 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 4,161 4,161 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 94 - - 7,359 - - - 7,453 1.30 - 2.55 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 21,179 - - 13,104 3,590 - 37,873 2.32 - 6.16 
 94 21,179 - 7,467 13,104 3,590 4,194 49,628  
          
หนีสิ้นทางการเงนิ          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
   ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4,152 - - 1,088 - - - 5,240 0.60 - 1.97 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 4,350 4,350 - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 38 - - 653 - - 2 693 0.25 - 1.50 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 797 14,074 - - 14,871 1.68 - 2.33 
หุน้กู ้ - 20,680 15,489 - - - - 36,169 2.03 - 5.18 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7 13 - - - - - 20 2.12 - 2.81 
 4,197 20,693 15,489 2,538 14,074 - 4,352 61,343  



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

41 

3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

(3) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อทาํให้
เช่ือมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับท่ี เหมาะสม  กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงน้ี 
โดยกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี
และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 
(4) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
จาํนวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนผา่นวงเงินในการกูย้มืท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่ง
เพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัทได้
ตั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวอ้ยา่งเพียงพอเน่ืองจากลกัษณะ
ของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มบริษทัสามารถเปล่ียนแปลงได ้

 
3.2 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ทีเ่ป็นเคร่ืองมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกันความเส่ียง 

 
กลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาในเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงในความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบ้ีย โดยใชส้ัญญาอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะทางการเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่า
ตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง
สัญญา ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือท่ีจะไดรั้บจาก
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายไดด้อกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายขุองสญัญา  

 

รายละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 39 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 
3.3 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้หรือเปิดเผยมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 
 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลระดบัที ่1 
พนับาท 

ข้อมูลระดบัที ่2 
พนับาท 

ข้อมูลระดบัที ่3 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิทีรั่บรู้มูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย     
   ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 40,652 - - 40,652 
     
สินทรัพย์ทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุฯ ขอ้ 13.2) 5,621,935 - - 5,621,935 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง
(หมายเหตุฯ ขอ้ 39) 

    

   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 783,656 - 783,656 
   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 1,276,914 - 1,276,914 
     
หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กู ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 23) - 36,799,997 - 36,799,997 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง 
(หมายเหตุฯ ขอ้ 39)     
   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 122,166 - 122,166 
   สญัญาสิทธิ - 2,790 - 2,790 
   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 436,807 - 436,807 
   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 56,153 - 56,153 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้หรือเปิดเผยมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบัที ่1 
พนับาท 

ข้อมูลระดบัที ่2 
พนับาท 

ข้อมูลระดบัที ่3 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิทีรั่บรู้มูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย     
   ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 1,006,784 - - 1,006,784 
     
สินทรัพย์ทางการเงนิทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุฯ ขอ้ 13.2) 13,749,170 - - 13,749,170 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง 
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 39) 

    

   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 854,011 - 854,011 
   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 1,888,653 - 1,888,653 
   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 20,615 - 20,615 
     
หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กู ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 23) - 37,443,940 - 37,443,940 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง 
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 39)     
   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 236,576 - 236,576 
   สญัญาสิทธิ - 19,325 - 19,325 
   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 530,698 - 530,698 
   สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 9,943 - 9,943 
 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้หรือเปิดเผยมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ข้อมูลระดบัที ่1 
พนับาท 

ข้อมูลระดบัที ่2 
พนับาท 

ข้อมูลระดบัที ่3 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

     

สินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  3,519,126 - - 3,519,126 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง 
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 39) 

    

   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 684,750 - 684,750 
   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 1,276,914 - 1,276,914 
     
หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กู ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 23) - 36,799,997 - 36,799,997 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง 
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 39)     
   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 65,100 - 65,100 
   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 436,807 - 436,807 
     
 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้หรือเปิดเผยมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบัที ่1 
พนับาท 

ข้อมูลระดบัที ่2 
พนับาท 

ข้อมูลระดบัที ่3 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

     

สินทรัพย์ทางการเงินทีรั่บรู้มูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย     
   ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 987,028 - - 987,028 
     

สินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  13,749,170 - - 13,749,170 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง  
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 39) 

    

   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 563,955 - 563,955 
   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 1,888,653 - 1,888,653 
     

หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กู ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 23) - 37,443,940 - 37,443,940 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับป้องกนัความเส่ียง 
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 39)     
   สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 63,122 - 63,122 
   สญัญาสิทธิ - 306 - 306 
   สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย - 530,698 - 530,698 
     
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
 

(ก) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 1 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปล่ียน  
จากตวัแทน นายหนา้ กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ห้บริการดา้นราคา หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการใน
ตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงอย่างสมํ่าเสมอ ในราคาซ่ึงคู่สัญญาซ่ึงเป็นอิสระจากกนัพึงกาํหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length basis) 
ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใชส้ําหรับสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทาง
การเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.3 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 
(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 2 

 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตวัอยา่งเช่น ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีการ
ซ้ือขายในตลาดรองท่ีไม่ได้มีการจดัตั้งอย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า  
โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการของ
กิจการเองมาใชน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้
เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 3 
 
ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกวา่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 3 
 
เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 ราคาเสนอซ้ือขายของตลาด หรือราคาเสนอซ้ือขายของตวัแทนสาํหรับเคร่ืองมือท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (Yield Curve) ท่ีสงัเกตได ้
 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาํหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าท่ีไดก้ลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 เทคนิคอ่ืน เช่น การวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีเหลือ 
 
4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และการจดัประเภทใหม่ 

 
การเปล่ียนนโยบายการบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีในการรับรู้และการจดัประเภทค่าใชจ่้ายบางรายการซ่ึงเดิมรวมอยูใ่นตน้ทุนสินคา้
คงเหลือเป็นค่าใชจ่้ายโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการดาํเนินงานสะทอ้นการดาํเนินงานของธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดมี้การปรับงบการเงินยอ้นหลงัสาํหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว โดยผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงไดแ้สดงในส่วนถดัไป 
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4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี และการจดัประเภทใหม่ (ต่อ) 
 

การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับค่าใชจ่้ายบางรายการ โดยการจดัประเภทระหวา่งตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการ
ขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนรวม ตวัเลขเปรียบเทียบจึงมีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
แสดงรายการในปีปัจจุบนั 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี และการจดัประเภทรายการใหม่ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั เป็นดงัน้ี 
 

 ตามท่ีแสดง 
ไว้เดมิ รายการปรับปรุง 

การดําเนินงานทีย่กเลิก 
(หมายเหตุฯ ข้อ 12) ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่
   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 

งบกําไรขาดทุนรวม 
   และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   

 
 

   สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
รายได ้ 136,535,157 - (1,597,889) 134,937,268 
ตน้ทุนขาย (118,394,553) 1,025,484 1,741,491 (115,627,578) 
รายไดอ่ื้น 1,097,104 - 2,399 1,099,503 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (6,488,545) (479,128) 37,125 (6,930,548) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (6,940,585) (577,909) 60,683 (7,457,811) 
ตน้ทุนทางการเงิน (2,140,793) - 4,929 (2,135,864) 
ภาษีเงินได ้ 98,934 - (33,820) 65,114 
ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (71,409) - (214,918) (286,327) 
กาํไรสาํหรับปี     
   - ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 6,020,737 (31,553) - 5,989,184 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี     
   - ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 4,664,011 (31,553) - 4,632,458 
     

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและปรับลด (บาท) 1.26 (0.01) - 1.25 
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5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี 
อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสําคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัท่ีอาจเป็นเหตุ 
ใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

 
(ก) ประมาณการดอ้ยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั 

 
กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใช้งานไม่จาํกดัทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าว 
ในหมายเหตุฯ ขอ้ 2.10 และขอ้ 2.11 ตามลาํดบั มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด พิจารณา
จากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ และมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเคร่ืองหมายการค้าพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรม  
ซ่ึงคาํนวณจากวิธีการแบบไม่รวมค่าสิทธิ (Relief-from-royalty method) และมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการ
ประมาณการ (หมายเหตุฯ ขอ้ 15 และขอ้ 17) 
 

(ข) ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความและการฟ้องร้อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่าและบนัทึกรายการประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองจาก     
คดีความและการฟ้องร้อง หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจะบนัทึกเป็นประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่และ
สามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือ กลุ่มบริษทัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินความเป็นไปได้
ของภาระผกูพนัและในการคาํนวณความเป็นไปไดข้องจาํนวนท่ีใชใ้นการจ่ายชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว และเน่ืองจากความ
ไม่แน่นอน จาํนวนภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจริงอาจะมีความแตกต่างจากประมาณหน้ีสินท่ีบนัทึกไวเ้ดิม 
 

(ค) ภาระผกูพนัผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายข้ึุนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ี
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนั 
ของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุในการพจิารณาอตัราคิดลด 
ท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้ง
จ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์
เม่ือเกษียณอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืน ๆ สาํหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายพุิจารณาจากขอ้มูลปัจจุบนัของตลาด กลุ่มบริษทั
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมอยูใ่นหมายเหตุฯ ขอ้ 26 
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6 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพือ่ดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลด
ตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

 
7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 
คณะผูบ้ริหารกลุ่มไทยยเูน่ียน คือ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารกาํหนดส่วนงานดาํเนินงาน
จากขอ้มูลท่ีจะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้ริหารกลุ่มไทยยเูน่ียน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการดาํเนินงาน
ของส่วนงาน 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป 
 ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผลิตภณัฑอ์าหารสัตว ์ผลิตภณัฑเ์พิม่มูลค่า และธุรกิจอ่ืน 
 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพื่อวตัถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
โดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรขั้นตน้ในงบการเงิน 
 
การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบญัชีสําหรับรายการธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก งบการเงินรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ 
 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ของขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

ผลติภัณฑ์ 
อาหารทะเล 

แปรรูป 

ผลิตภณัฑ์ 
อาหารทะเล 

แช่แข็ง แช่เย็น 
และธุรกิจ 
ทีเ่ก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์
อาหารสัตว์ 

ผลิตภณัฑ์เพิม่
มูลค่า และ
ธุรกิจอ่ืน 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

ตดัรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 62,262,280 52,793,135 18,229,223 133,284,638 - 133,284,638 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 18,207,968 7,513,558 4,742,231 30,463,757 (30,463,757) - 

รายได้รวม 80,470,248 60,306,693 22,971,454 163,748,395 (30,463,757) 133,284,638 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 10,505,573 4,824,523 3,575,485 18,905,581 (14,005) 18,891,576 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (15,648,755) 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน      (167,812) 

กําไรจากการดาํเนินงาน (ไมร่วมรายไดอ่ื้น)      3,075,009 
ตน้ทุนทางการเงิน      (2,025,349) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    

    
 263,170 

รายไดอ่ื้น      3,175,850 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      4,488,680 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (121,120) 

กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง      4,367,560 

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก      (713,090) 

กําไรสําหรับปี      3,654,470 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ของขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

ผลติภัณฑ์ 
อาหารทะเล 

แปรรูป 

ผลิตภณัฑ์ 
อาหารทะเล 

แช่แข็ง แช่เย็น 
และธุรกิจ 
ทีเ่ก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์
อาหารสัตว์ 

ผลิตภณัฑ์เพิม่
มูลค่า และ
ธุรกิจอ่ืน 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

ตดัรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 62,341,316 54,521,406 18,074,546 134,937,268 - 134,937,268 

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

รายได้รวม 75,047,772 62,314,135 22,525,736 159,887,643 (24,950,375) 134,937,268 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 10,551,343 5,255,111 3,471,442 19,277,896 31,794 19,309,690 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร      (14,388,359) 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน      (2) 

กําไรจากการดาํเนินงาน (ไมร่วมรายไดอ่ื้น)      4,921,329 
ตน้ทุนทางการเงิน      (2,135,864) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้    

    
 456,329 

รายไดอ่ื้น      3,440,094 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      6,681,888 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      65,114 

กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง      6,747,002 

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก      (286,327) 

กําไรสําหรับปี      6,460,675 

 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 

 งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท 
   

รายได้จากลูกค้าภายนอก   
   ประเทศไทย 14,229,546 13,009,900 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 50,898,661 51,696,214 
   ประเทศญ่ีปุ่น 7,636,860 8,457,831 
   ประเทศในทวปียโุรป 40,959,053 41,587,162 

   ประเทศอ่ืน ๆ 19,560,518 20,186,161 

รวมรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 133,284,638 134,937,268 
 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 
 

8 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินสดในมือ 4,225 6,160 1,292 971 
เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 1,581,424 808,093 578,245 140,222 

เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 5 658 - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,585,654 814,911 579,537 141,193 

หกั เงินเบิกเกินบญัชี (หมายเหตุฯ ขอ้ 20) (275,106) (242,316) - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
    ท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด 1,310,548 572,595 579,537 141,193 
 

เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงระหว่างร้อยละ 0.03 ต่อปี และร้อยละ 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ระหว่างร้อยละ 0.10 ต่อปี 
และร้อยละ 0.80 ต่อปี)  
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 14,220,652 14,354,063 4,011,073 3,405,912 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (342,217) (356,605) (67,484) (106,741) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,878,435 13,997,458 3,943,589 3,299,171 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 36) 450,759 656,590 581,815 466,796 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการอ่ืน 12,042 146,986 12,042 146,986 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,219 10,325 138,653 56,104 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 908,973 637,413 12,849 72 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 553,832 443,868 58,548 65,581 

บตัรภาษี 32,584 41,846 8,977 22,852 

รายไดค้า้งรับ 39,908 83,385 25,313 74,323 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 136,462 325,971 58,977 117,618 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 16,018,214 16,343,842 4,840,763 4,249,503 

 
ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 9,938,724 10,390,867 1,169,201 981,571 
ไม่เกิน 3 เดือน 3,027,112 3,244,121 257,143 304,666 
3 - 6 เดือน 224,095 144,409 3,434 21,988 
6 - 12 เดือน 90,909 99,201 5,429 31,420 
เกินกวา่ 12 เดือน 272,221 264,613 64,769 31,125 

 13,553,061 14,143,211 1,499,976 1,370,770 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (341,164) (350,480) (67,484) (46,765) 

 13,211,897 13,792,731 1,432,492 1,324,005 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 36)     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 533,376 188,307 2,023,944 1,414,749 

ไม่เกิน 3 เดือน 134,215 16,852 455,876 555,194 

3 - 6 เดือน - 5,693 31,277 65,199 

 667,591 210,852 2,511,097 2,035,142 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,053) (6,125) - (59,976) 

 666,538 204,727 2,511,097 1,975,166 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,878,435 13,997,458 3,943,589 3,299,171 

 
10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินคา้สาํเร็จรูป - สุทธิ 21,327,151 22,717,770 1,959,754 2,289,415 
งานระหวา่งทาํ - สุทธิ 349,284 382,168 5,014 - 
วตัถุดิบ - สุทธิ 9,415,072 12,070,020 1,657,757 2,011,870 
วสัดุประกอบและภาชนะบรรจุ - สุทธิ 1,949,417 1,887,915 97,222 118,174 
สินคา้ระหวา่งทาง 4,901,460 5,418,818 768,642 952,484 
อะไหล่และของใชส้ิ้นเปลือง - สุทธิ 428,866 707,487 9,919 18,827 

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 38,371,250 43,184,178 4,498,308 5,390,770 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งรายการค่าเผื่อมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจาํนวน 1,501.27 ล้านบาท และ 80.25 ล้านบาท ตามลาํดับ (พ.ศ. 2560: 1,075.39 ล้านบาท และ 50.85 ล้านบาท 
ตามลาํดบั)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีสินค้าคงเหลือท่ีได้นําไปจาํนําไวก้ับสถาบนัการเงินเพื่อคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
ของบริษทัยอ่ยจาํนวน 812.67 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: จาํนวน 577.60 ลา้นบาท) (หมายเหตุฯ ขอ้ 20) 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 898,106 571,342 66,329 72,246 
ส่วนลดรอตดัจาํหน่าย 
   จากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 208,997 121,655 108,126 50,730 
ภาษีมูลค่าเพิม่รอรับคืน 531,769 491,762 16,677 26,458 

อ่ืนๆ 129,640 150,634 4,103 121 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,768,512 1,335,393 195,235 149,555 

 
12 สินทรัพย์และหนีสิ้นทีถื่อไว้เพื่อขายและการดําเนินงานทีย่กเลิก 

 
สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจัดประเภทไวเ้พื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิกของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย 
สองส่วนงาน ไดแ้ก่ ส่วนงานประมงในประเทศกาน่าตามท่ีรายงานในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
และส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด์ ตามท่ีอธิบายในยอ่หนา้ถดัไป ขอ้มูลทางการเงินของสองส่วนงานแสดงได้
ดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม 
ณ วนัที ่  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
  พนับาท พนับาท 
    

สินทรัพย์ของกลุ่มทีจ่ําหน่ายทีจ่ดัประเภทไว้เพื่อขายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก   
ส่วนงานประมง  8,471 33,941 
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็  481,455 - 

รวม  489,926 33,941 
    

หนีสิ้นของกลุ่มที่จาํหน่ายท่ีจดัประเภทไว้เพื่อขายจากการดําเนินงานทีย่กเลิก   
ส่วนงานประมง  23,063 24,927 
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็  152,388 - 

รวม  175,451 24,927 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

56 

12 สินทรัพย์และหนีสิ้นทีถื่อไว้เพื่อขายและการดําเนินงานทีย่กเลิก (ต่อ) 
 
ผลการดาํเนินงานของการดําเนินงานทีย่กเลิก 
  งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
  พนับาท พนับาท 
    

ส่วนงานประมง  (23,075) (71,409) 
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็  (690,015) (214,918) 

รวม  (713,090) (286,327) 

 
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ 
 
ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไดแ้สดงเจตนารมณ์ท่ีจะยกเลิกส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด์โดยการ
ขายหรือทางเลือกทา้ยสุดโดยการปิดกิจการ โดยบริษทัย่อยท่ีประกอบข้ึนเป็นส่วนงานน้ีได้ถูกรายงานไวใ้นงบการเงินเป็นการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก กลุ่มบริษทัมีการเร่ิมดาํเนินการตามแผนเพื่อหาผูซ้ื้อ กลุ่มบริษทัคาดว่าจะขายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งทั้งหมดได้
ภายในสิบสองเดือนนบัจากวนัท่ีในงบการเงิน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่ได้แก่ 
ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยอ่ื์น เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินอ่ืน 
 
งบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของส่วนงานแซลมอนแช่เยน็สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ  
พ.ศ. 2560 สามารถแสดงดังตารางข้างล่าง ในงบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดต้องแยกการดาํเนินงานท่ียกเลิกจากการ
ดาํเนินงานปกติ ตวัเลขเปรียบเทียบตอ้งมีการปรับปรุงยอ้นหลงั 
 
1) งบกระแสเงนิสดของการดําเนินงานทีย่กเลิก 
 

กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท 
   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (350,433) (291,161) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (4,416) (40,435) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 356,459 304,408 

กระแสเงินสดสุทธิ 1,610 (27,188) 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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12 สินทรัพย์และหนีสิ้นทีถื่อไว้เพื่อขายและการดําเนินงานทีย่กเลิก (ต่อ) 
 
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ (ต่อ) 
 
2) สินทรัพย์ของกลุ่มทีจ่ําหน่ายทีจ่ดัประเภทไว้เพื่อขายจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 
 

  งบการเงินรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
  พนับาท พนับาท 
    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  269,685 - 
สินคา้คงเหลือ  4,569 - 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  82,133 - 
อ่ืน ๆ  125,068 - 

รวมสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขาย  481,455 - 

 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัตั้งรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อขายจาํนวน 378.03 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมวดัมูลค่าโดยการใช้ราคาท่ีคาดว่าจะขายได้หักค่าใช้จ่าย 
ในการขาย 

 
3) หนีสิ้นของกลุ่มท่ีจาํหน่ายที่จดัประเภทไว้เพื่อขายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
 

  งบการเงินรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
  พนับาท พนับาท 
    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  44,545 - 
อ่ืน ๆ  107,843 - 

รวมหน้ีสินของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขาย  152,388 - 

 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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12 สินทรัพย์และหนีสิ้นทีถื่อไว้เพื่อขายและการดําเนินงานทีย่กเลิก (ต่อ) 
 
ส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ (ต่อ) 
 
4) ผลสะสมของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกลุ่มที่จําหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขายจาก

การดาํเนินงานทีย่กเลิก 
 

  งบการเงินรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
  พนับาท พนับาท 
    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (21,050) - 
 
5) ผลสะสมของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรขาดทุนที่เก่ียวข้องกับกลุ่มที่จําหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขายจากการ

ดาํเนินงานทีย่กเลิก 
 

รายละเอียดของผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิกและการรับรู้การประเมินมูลค่าใหม่ของสินทรัพยห์รือกลุ่ม 
ของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก มีดงัน้ี 

 
  งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
  พนับาท พนับาท 
    

รายได ้  1,405,465 1,597,889 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- ตน้ทุนขาย  (74,204) - 

ขาดทุนขั้นตน้  (240,064) (143,602) 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร  (305,077) - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร  (246,373) (97,808) 

ขาดทุนจากการดําเนินงาน  (791,514) (241,410) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)อ่ืน  909 (2,399) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (11,243) (4,929) 

ขาดทุนก่อนหักภาษเีงนิได้  (801,848) (248,738) 
ภาษีเงินได ้  111,833 33,820 

ขาดทุนหลังหักภาษเีงินได้  (690,015) (214,918) 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 
 
จาํนวนของเงินลงทุนรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่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 10,766,530 10,336,972 835,523 835,293 
การร่วมคา้ 325,030 530,803 31,600 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม      
   และการร่วมคา้ 11,091,560 10,867,775 31,414,051 30,173,223 

 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัร่วม 459,570 629,930 - - 
การร่วมคา้ (196,400) (173,601) - - 

รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 263,170 456,329 - - 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปนี้ 
   ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุนทีถ่ือโดยกลุ่มบริษทั สัดส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม ราคาทุน เงนิปันผลรับระหว่างปี 

ชื่อบริษทั ลกัษณะธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 
พนับาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 
พนับาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

บริษทั ไทยรวมสินพฒันา 
   อุตสาหกรรม จาํกดั (TUM) 

ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า 
   กระป๋องและอาหารสตัว ์

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 ์ 
   เซอร์วิส จาํกดั (เดิมชื่อ บริษทั  
   ธีร์ โฮลดิ้ง จาํกดั) 

ผูใ้ห้บริการฝึกอบรมและการ 
   จดัการ (พ.ศ. 2560 : ผูจ้ดั 
   จาํหน่าย) 

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 
   และสัตวน์ํ้ าแช่แขง็ 

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 

ผูล้งทุน ฮ่องกง 0.02 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

- 100.00 100.00 - - 626 
 

- 
 

- 
 

- 
 

รวม         30,546,928 29,337,930 4,837,845 2,079,215 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 29,337,930 27,851,936 
เพิม่ข้ึน - สุทธิ 1,208,998 1,506,694 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (20,700) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 30,546,928 29,337,930 

 
ในไตรมาสหน่ึงของปีพ.ศ. 2561 Thai Union China Co., Ltd. ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็นจาํนวนทั้ งหมด 0.45 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าจาํนวน 14.60 ลา้นบาท 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 Thai Union Asia Investment Holding Limited ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็นจาํนวนทั้งหมด 0.02 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าจาํนวน 0.63 ลา้นบาท 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้เพิ่มในบริษทั อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอร์วิสเซส จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม โดยทาํให้
บริษทัมีสดัส่วนการลงทุนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 100.00 ท่ีราคาจ่ายซ้ือจาํนวน 0.70 ลา้นบาท 
 
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มในบริษทั ไทยยูเน่ียน 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
บริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เพิม่เป็นร้อยละ 66.90 
 
ในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2561 บริษทัได้เขา้ทาํสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ Thai Union EU Seafood 1 S.A. เพื่อให้การ
สนบัสนุนเงินทุนเป็นจาํนวน 13 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่าจาํนวน 487.12 ลา้นบาท โดยการแปลงสภาพเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นเงินลงทุน 
 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั     
บริษทั เจา้พระยาห้องเยน็ จาํกดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ไทย - 99.74 
   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100)    (จดทะเบียนเลิกกิจการในปี 

   พ.ศ. 2561) 
   

บริษทั โอคินอสฟู้ด จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร ไทย 99.74 99.74 
   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100)    และสัตวน์ํ้าแช่แขง็    
บริษทั ทกัษิณสมุทร จาํกดั หยดุดาํเนินกิจการ ไทย - 99.74 
   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100)    (จดทะเบียนเลิกกิจการในปี 

   พ.ศ. 2561) 
   

บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 99.54 99.54 
   (ถือหุน้โดย บริษทั สงขลาแคนน่ิง     สาํหรับบรรจุอาหาร    
   จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99)      
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ผูผ้ลิตและจาํหน่ายปลาทูน่า เวียดนาม 99.55 99.55 
   (ถือหุ้นโดย บริษทั สงขลาแคนน่ิง    และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง    
    จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100)     
Thai Union Investments North America LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 
   (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 
   (ถือหุ้นร้อยละ 99 โดย TUNA และ     อาหารสัตว ์    
   ร้อยละ 1 โดย Tri-Union Seafoods, LLC)     
Tri-Union Frozen Products North America, LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 
   (TUFPNA) (ถือหุน้โดย TUFP ร้อยละ 100)     
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคนิค แคนาดา 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUFPNA ร้อยละ 100)     



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Thai Union Europe (TUE) สาํนกังานใหญ่ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUES1 ร้อยละ 100)     
MW Brands Seychelles Limited ผูส่้งออกปลาทูน่ากระป๋อง เซเชลส์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)     
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP) ผูผ้ลิต นาํเขา้ จดัจาํหน่ายและ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)    ส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง    
European Seafood Investment Portugal (ESIP) ผูผ้ลิตและส่งออกปลาซาร์ดีน โปรตุเกส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)    และปลาแมคคาเรลกระป๋อง    
Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋อง กานา 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EPP ร้อยละ 100)        
Mareblu SRL ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายอาหาร อิตาลี 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)     ทะเลกระป๋อง    
UK Seafood Investments Limited (UKSI) ผูล้งทุน สหราช 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)     อาณาจกัร   
Indian Ocean Tuna Limited ผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่า เซเชลส์ 60.00 60.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 60)    กระป๋อง    
John West Foods Limited ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหราช 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย UKSI ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง อาณาจกัร   
Irish Seafood Investments Limited (ISIL) ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย ไอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    
John West Holland BV ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย ISIL ร้อยละ 100)    อาหารทะเลกระป๋อง    
TTV Limited 
   (ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 70) 
   (พ.ศ. 2560 ถือหุน้โดย EPP ร้อยละ 50) 
 

หยดุดาํเนินกิจการ  
   (หมายเหตุขอ้ 12) 

กานา 70.00 50.00 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Europeenne De La Mer SAS (EDM) ผูล้งทุน ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)        
Merallaiance Armoric SAS ผูผ้ลิตปลาแซลมอนรมควนั ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)     
Imsaum SCI ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)       
Meralliance SAS ผูจ้ดัจาํหน่าย ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)    ปลาแซลมอนรมควนั    
Meralliance Logistique SAS ประกอบกิจการขนส่ง ฝร่ังเศส - 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)   (ควบรวมในเดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2561) 
   

Meralliance Poland Sp. z.o.o ผูผ้ลิตปลาแซลมอนแช่เยน็ โปแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)        
Naco Trading AS ผูจ้ดัจาํหน่ายปลาแซลมอน นอร์เวย ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)     
The Edinburgh Salmon Company Ltd. (ESCO) ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย สก๊อตแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)    ปลาแซลมอนแช่เยน็  

   (การดาํเนินงานท่ียกเลิก) 
   (หมายเหตุขอ้ 12) 

   

Thai Union Norway AS (TUN) ผูล้งทุน (ควบรวมกบั KON นอร์เวย ์ - 100.00 
   (พ.ศ. 2560: ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100)    ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561)    
King Oscar AS (KON) ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหาร นอร์เวย ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUES1 ร้อยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    
   (พ.ศ. 2560: ถือหุน้โดย TUN ร้อยละ 100)     
King Oscar Inc. ผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย 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 โปแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 
   

จัดตั้งขึน้ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Thai Union Germany GmbH (TUGe) 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100) 

ผูล้งทุน เยอรมนี 100.00 100.00 

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลิตสารสกดัจากนํ้ ามนั 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 
   (ถือหุน้โดย RUFI ร้อยละ100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG 
   (HAW) (ถือหุ้นโดย RUFI ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

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

หยดุดาํเนินกิจการ เยอรมนี 51.00 51.00 

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

ผูจ้าํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky GmbH 
   (ถือหุ้นโดย 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 (ถือหุ้นโดย RUFI ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

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

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล ลิทูเนีย 51.00 51.00 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
บริษทัท่ีอยูภ่ายใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Thai Union Canada Inc. 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 100) 
   (พ.ศ. 2560: ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 80) 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารทะเล แคนาดา 100.00 80.00 

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

ตวัแทนจาํหน่ายอาหารทะเล สหรัฐ 
อเมริกา 

100.00 80.00 

Thai Union Trading Europe B.V. ผูจ้ดัจาํหน่ายอาหารทะเล เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 80)     
PT Thai Union Kharisma Lestari ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว ์ อินโดนีเซีย 43.49 - 
   (ถือหุ้นโดย TFM ร้อยละ 65)     
 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 Etablissements Paul Paulet SAS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัไดเ้พิ่มสดัส่วนเงินลงทุนใน TTV Limited 
โดยทาํใหส้ดัส่วนเงินลงทุนสาํหรับกลุ่มบริษทัเพิม่ข้ึนจากร้อยละ 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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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 Meralliance Logistique SAS ไดค้วบรวมกับ Meralliance Armoric SAAโดยการโอนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทั้งหมด การควบรวมดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 
 
ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั เจา้พระยาห้องเยน็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียน
เลิกกิจการ และไดมี้การโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหแ้ก่บริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) 
 
ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทั ทกัษิณสมุทร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั แพค็ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจการ  
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือ
โดยกลุ่มบริษทัไม่แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุน้สามญั 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัย่อยทีม่ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมทีม่สีาระสําคญั 
 
ยอดรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 
 บริษทั ไทยยูเน่ียน 

ซีฟู้ด จาํกัด 
พนับาท 

Rugen Fisch Group 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

    

ยอดรวมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 440,315 1,941,393 2,381,708 
    

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  170,940  84,365  255,304 
    

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในระหวา่งปี 76,440 47,617 124,057 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยทีม่ีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมทีม่สีาระสําคญั (ต่อ) 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 

 บริษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จาํกัด Rugen Fisch Group รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

       

ส่วนทีห่มุนเวยีน       
สินทรัพย ์ 1,638,438 1,758,139 1,859,518 1,364,092 3,497,956 3,122,231 
หนี้สิน (1,251,975) (1,614,424) (1,478,735) (989,118) (2,730,710) (2,603,542) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ 386,463 143,715 380,783 374,974 767,246 518,689 
       

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน       
สินทรัพย ์ 617,249 670,726 949,499 881,685 1,566,748 1,552,411 
หนี้สิน (83,806) (76,397) (40,357) (3,966) (124,163) (80,363) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 533,443 594,329 909,142 877,719 1,442,585 1,472,048 
       

สินทรัพยส์ุทธิ 919,906 738,044 1,289,925 1,252,693 2,209,831 1,990,737 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยทีม่ีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมทีม่สีาระสําคญั (ต่อ) 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั (ต่อ) 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 บริษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จาํกัด Rugen Fisch Group รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

       

รายได ้ 4,571,140 5,159,707 4,684,976 5,046,558 9,256,116 10,206,265 

กาํไรก่อนภาษี 338,361 208,380 191,898 188,849 530,259 397,229 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (499) 893 (18,635) (59,390) (19,134) (58,497) 

กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 337,862 209,273 173,263 129,459 511,125 338,732 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - (7,065) (61,222) 38,519 (61,222) 31,454 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 337,862 202,208 112,041 167,978 449,903 370,186 
       

กาํไรส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 170,940 117,429 84,365 63,435 255,305 180,864 
       
เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 76,440 149,940 47,617 42,272 124,057 192,212 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทํย่อยทีม่ีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมทีม่สีาระสําคญั (ต่อ) 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั (ต่อ) 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 

 บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จาํกัด Rugen Fisch Group รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 471,302 430,194 (31,984) 545,940 439,318 976,134 
จ่ายภาษีเงินได ้ - - (83,755) (127,708) (83,755) (127,708) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 471,302 430,194 (115,739) 418,232 355,563 848,426 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (31,745) (79,955) (127,083) (116,173) (158,828) (196,128) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน (439,607) (349,030) 228,411 (321,819) (211,196) (670,849) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิม่ขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (50) 1,209 (14,411) (19,760) (14,461) (18,551) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,703 1,134 49,610 69,312 52,313 70,446 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน - - (5,273) 58 (5,273) 58 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,653 2,343 29,926 49,610 32,579 51,953 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

71 

13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 10,336,972 10,492,318 835,293 835,293 
เพิม่ข้ึน 686,614 26,947 45,372 - 
การจาํหน่าย - สุทธิ (2,193) - (45,142) - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 459,570 629,930 - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน (208,677) - - - 
จดัประเภทรายการใหม่ 20,351 84,280 - - 
ภาษีเงินปันผลรับ (19,513) (11,087) - - 
เงินปันผลรับ (188,705)  (138,494) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (317,889) (746,922) - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 10,766,530 10,336,972 835,523 835,293 

 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัต่อไปนี้ 
       มูลค่าตามบัญชี 
   สัดส่วนเงนิลงทุน ราคาทุน ตามวิธสี่วนได้เสีย 

ชื่อบริษทั ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 
พนับาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 
พนับาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

         

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ         
บริษทั ลคักี้ ยเูนี่ยน ฟู้ดส์ จาํกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 452,997 394,416 
บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จาํกดั ธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็คทรอนิกส์ภายใตเ้วบ็ไซต ์ ไทย 20.00 20.00 1,010 1,010 28,584 26,378 
Avanti Feeds Limited (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ินเดีย) (1) ผูผ้ลิตและส่งออกอาหารสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากกุง้ อินเดีย 15.43 25.12 71,922 117,064 764,953 1,190,518 
Seafood International Two FZCO ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 40.00 40.00 384 384 - - 
Avanti Frozen Foods Private Limited (ถือหุน้โดย Avanti Feeds Limited ร้อยละ 60) (2) ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑจ์ากกุง้ อินเดีย 54.79 55.07 679,335 679,335 887,610 830,552 
บริษทั ธรรมชาติ ซีฟู้ด จาํกดั ผูน้าํเขา้อาหารทะเลและร้านอาหารทะเล ไทย 25.10 - 45,372 - 49,948 - 

     835,523 835,293 2,184,092 2,441,864 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย         
บริษทั ทีเอน็ ฟายน์ เคมีคอลส์ จาํกดั (ถือหุน้โดย TUM ร้อยละ 49) ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากอาหารทะเล ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 69,090 76,453 
LDH (La Doria) Limited (ถือหุน้โดย John West Foods Limited ร้อยละ 20) ผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร สหราชอาณาจกัร 20.00 20.00 95,940 95,940 515,396 521,934 
Red Lobster Master Holdings. L.P.  และ GGCOF RL Blocker, LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกา 25.00 25.00 8,135,123 8,135,123 6,916,098 7,296,721 
   (ถือหุน้โดยบริษทั Thai Union Investments North America LLC ร้อยละ 25)         
Avanti Feeds Limited (บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ินเดีย) (1) 
   (ถือหุน้โดย TUAIH ร้อยละ 9.22) 

ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑจ์ากกุง้ อินเดีย 9.22 - 42,949 - 456,805 - 

TUMD Luxembourg S.a.r.l (ถือหุน้โดย TUES1 ร้อยละ 45) ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 45.00 - 524,968 - 508,949 - 
Nutrifish (ถือหุน้โดย TUES1) (3) ผูผ้ลิต Marine ingredients ฝรั่งเศส - - 116,100 - 116,100 - 

     8,959,150 8,275,133 8,582,438 7,895,108 

     9,794,673 9,110,426 10,766,530 10,336,972 

(1) เงินลงทุนของกลุ่มบริษทัใน Avanti Feeds Limited รวมเป็นร้อยละ 24.65 

(2) บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนื่องจากบริษทัมีสิทธิออกเสียงในบริษทัร่วมไม่เกินกึ่งหนึ่งของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(3) บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนื่องจากบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทัร่วมดงักล่าว 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
รายการขา้งล่างน้ีแสดงรายช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัตามความเห็นของกรรมการ 
 
ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปีพ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

 จดัตั้งขึน้ใน สัดส่วนของส่วนได้เสีย (ร้อยละ) ลักษณะ  
ช่ือบริษทั ประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า 

      

Avanti Feeds Limited อินเดีย 24.65 25.12 หมายเหตุ 1 วิธีส่วนไดเ้สีย 

Red Lobster Group สหรัฐอเมริกา 25.00 25.00 หมายเหตุ 2 วิธีส่วนไดเ้สีย 

 
หมายเหตุ 1: Avanti Feeds Limited เป็นผูผ้ลิตและส่งออกอาหารกุง้ ผลิตภณัฑ์แปรรูปกุง้ ไปทัว่โลก ทั้งน้ี Avanti Feeds Limited 
เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในส่วนของการผลิตอาหารกุง้และแปรรูปผลิตภณัฑก์ุง้  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน Avanti Feeds Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอินเดียมีจาํนวน 5,621.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2560: จาํนวน 13,749.17 ลา้นบาท) และมูลค่าตามบญัชี 
ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั มีจาํนวน 1,221.76  ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: จาํนวน 1,190.52 ลา้นบาท) 
 
หมายเหตุ 2: Red Lobster ซ่ึงเป็นร้านอาหารทะเลท่ีมีสาขาอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการดาํเนินงานอยูใ่นหลายประเทศ เช่น 
แคนาดา มาเลเซีย และญ่ีปุ่น ทั้งน้ี Red Lobster เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษทัในธุรกิจบริการด้าน
อาหาร 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัเขา้ซ้ือส่วนได้เสียร้อยละ 45 ของหุ้นใน TUMD Luxembourg S.a.r.l (TUMD) ซ่ึงเป็น
บริษทัเพ่ือการลงทุนในประเทศลกัเซมเบิร์ก เป็นจาํนวนเงิน 12.78 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่าจาํนวน 497 ลา้นบาท และมีบริษทัยอ่ย
จาํนวนสามบริษทัในประเทศรัสเซีย โดยบริษทัย่อยเหล่าน้ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ปลีกปลาและอาหารทะเลโดย TUMD  
ถือเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทัซึ่งปฏิบตัิตามวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 Avanti Feeds Limited Red Lobster  Group รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

สินทรัพย์       
สินทรัพยห์มุนเวยีน 6,187,520 6,024,009 14,277,912 14,082,200 20,465,432 20,106,209 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,444,228 1,722,030 13,336,868 13,693,297 14,781,096 15,415,327 

รวมสินทรัพย์ 7,631,748 7,746,039 27,614,780 27,775,497 35,246,528 35,521,536 

หนีส้ิน       
หนี้สินหมุนเวยีน (1,618,704) (1,964,986) (10,152,771) (9,154,697) (11,771,475) (11,119,683) 
หนี้สินไม่หมุนเวยีน (182,554) (227,910) (17,918,909) (17,755,483) (18,101,463) (17,983,393) 

รวมหนีส้ิน (1,801,258) (2,192,896) (28,071,680) (26,910,180) (29,872,938) (29,103,076) 
       

สินทรัพย์สุทธิ 5,830,490 5,553,143 (456,900) 865,317 5,373,590 6,418,460 
หกั ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัร่วม (665,107) (584,307) - - (665,107) (584,307) 
 ตดัรายการระหวา่งกนั (208,963) (229,513) - - (208,963) (229,513) 

สินทรัพยส์ุทธิ 4,956,420 4,739,323 (456,900) 865,317 4,499,520 5,604,640 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทัซึ่งปฏิบตัิตามวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 Avanti Feeds Limited Red Lobster  Group รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

รายได ้ 16,048,084 16,839,230 70,046,877 80,597,560 86,094,961 97,436,790 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 1,884,181 3,687,664 (467,441) (657,950) 1,416,740 3,029,714 
ภาษีเงินได ้ (636,933) (1,262,704) (43,063) (127,584) (679,996) (1,390,288) 

กาํไร(ขาดทุน)หลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 1,247,248 2,424,960 (510,504) (785,534) 736,744 1,639,426 
กาํไรเบด็เสร็จอื่น - - (834,706) - (834,706) - 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 1,247,248 2,424,960 (1,345,210) (785,534) (97,962) 1,639,426 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 95,889 54,483 - - 95,889 54,483 

 
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนที่รวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมดงักล่าว) และปรับปรุงเกี่ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัร่วม 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 
 
 Avanti Feeds Limited Red Lobster  รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

สินทรัพยส์ุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 4,739,323 2,650,493 865,317 1,837,676 5,604,640 4,488,169 
ขายระหวา่งปี (2,193) - - - (2,193) - 
กาํไร(ขาดทุน)ในระหวา่งปี 1,247,248 2,424,960 (510,504) (785,534) 736,744 1,639,426 
กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นในระหวา่งปี - - (834,706) - (834,706) - 
เงินปันผล (468,165) (261,027) - - (468,165) (261,027) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน (559,793) (75,103) 22,993 (186,825) (536,800) (261,928) 

สินทรัพยส์ุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 4,956,420 4,739,323 (456,900) 865,317 4,499,520 5,604,640 

สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 24.65% 25.12% 25.00% 25.00%   
       

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 1,221,758 1,190,518 (114,225) 216,329 1,107,533 1,406,847 
ค่าความนิยม - - 7,030,323 7,080,392 7,030,323 7,080,392 

มูลค่าตามบญัชี 1,221,758 1,190,518 6,916,098 7,296,721 8,137,856 8,487,239 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 

13.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
บริษทัร่วมทีแ่ต่ละรายไม่มีสาระสาคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญัอีก
จาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

พนับาท 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซ่ึงแต่ละรายท่ีไม่มีสาระสาํคญั 2,628,674 1,849,733 
   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

พนับาท 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

   

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม:   
   กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 295,993 217,164 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 295,993 217,164 

 
13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า  

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 530,803 626,463 - - 
เพิม่ข้ึน - 93,270 31,600 - 
ส่วนแบ่งขาดทุน (196,400) (173,601) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9,373) (15,329) - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 325,030 530,803 31,600 - 

 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษทัซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้แห่งหน่ึงจากบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 31.60 ลา้นบาท 
 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

   งบการเงินรวม 

       มูลค่าตามบัญชี 
   สัดส่วนเงนิลงทุน ราคาทุนหักด้อยค่า ตามวธิีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึน้ใน
ประเทศ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 
พนับาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 
พนับาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

         

เงินลงทุนในการร่วมค้าถือหุ้นโดยบริษัท         
บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั 
   (การร่วมคา้ของ TU และบริษทัอื่นในสัดส่วน 51:49) 

จาํหน่ายอาหารกุง้และวสัดุในการเพาะพนัธุ์กุง้และลงทุน
ในบริษทัที่ประกอบธุรกิจเพาะพนัธุแ์ละจาํหน่ายกุง้ 

ไทย 51.00 - 31,600 - 202,035 - 

         
เงินลงทุนในการร่วมค้าถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         
บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั 
   (การร่วมคา้ของ TFM และบริษทัอื่นในสัดส่วน 51:49) 

จาํหน่ายอาหารกุง้และวสัดุในการเพาะพนัธุ์กุง้และลงทุน
ในบริษทัที่ประกอบธุรกิจเพาะพนัธุแ์ละจาํหน่ายกุง้ 

ไทย - 26.01 - 209,269 - 371,311 

Moresby International Holdings Inc. ผูล้งทุนในธุรกิจการจบัปลา หมู่เกาะ 33.22 33.22 170,655 170,655 64,689 100,220 
   (การร่วมคา้ของ TUM และบริษทัอื่นในสัดส่วน 33:67)  บริติชเวอร์จิ้น       
Seafood International Holdco 
   (การร่วมคา้ของ TUGe และบริษทัอื่นในสัดส่วน 41:59) 

ผูล้งทุน หมู่เกาะเคยแ์มน 41.00 41.00 59,150 
 

59,150 
 

58,306 
 

59,272 
 

รวม     261,405 439,074 325,030 530,803 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
รายการขา้งล่างน้ี แสดงช่ือการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัตามความเห็นของกรรมการบริษทั  
 
ลักษณะของเงินลงทุนในการร่วมค้าในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 
 ประเทศท่ี สัดส่วนของส่วนได้เสีย ลักษณะ  

ช่ือ จดทะเบียนจัดตั้ง พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 ความสัมพนัธ์ วธีิการวัดมูลค่า 
      

บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั ไทย 51.00 26.01 หมายเหตุ 1 วิธีส่วนไดเ้สีย 
 
หมายเหตุ 1: บริษทั ทีเอ็มเอซี จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายอาหารกุ้งและวสัดุในการเพาะพนัธ์ุกุ้งและลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
เพาะพนัธุ์และจาํหน่ายกุง้ ทั้งน้ี บริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั เป็นหุ้นส่วนทางยทุธศาสตร์ของกลุ่มบริษทัในการจดัหากุง้และเขา้ถึงธุรกิจ
การเพาะพนัธ์ุกุง้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้   
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า 
 
ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 
 บริษทั ทีเอ็มเอซี จาํกัด 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,174 3,255 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 17,972 19,269 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 29,146 22,524 

   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 405,105 576,090 

   
รวมสินทรัพย์ 434,251 598,614 

   
หนีสิ้นหมุนเวยีน   
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) (352,236) (182,173) 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน (352,236) (182,173) 

   
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน (5,927) (4,943) 

   
รวมหนีสิ้น (358,163) (187,116) 

   
สินทรัพย์สุทธิ 76,088 411,498 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในการร่วมคา้ 5,004 1,508 

สินทรัพย์สุทธิ 81,092 413,006 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทั ทีเอม็เอซี จาํกดั ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 บริษทั ทเีอ็มเอซี จาํกัด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท 
   

รายได ้ 35,428 80,233 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (27,184) (42,513) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (170,625) (68,045) 
ดอกเบ้ียรับ 78 119 
ดอกเบ้ียจ่าย (5,548) (2,343) 

   
ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (331,914) (252,297) 
ภาษีเงินได ้ - - 

ขาดทุนหลงัภาษีเงินได ้ (331,914) (252,297) 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - - 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (331,914) (252,297) 

 
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ดงักล่าว) 
และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า (ต่อ) 
 
13.3 เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 
 บริษทั ทีเอ็มเอซี จาํกัด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 413,006 665,303 
ขาดทุนสาํหรับปี (331,914) (252,297) 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 81,092 413,006 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (ร้อยละ 51.00) 41,357 210,633 
ค่าความนิยม 160,678 160,678 

มูลค่าตามบญัชี 202,035 371,311 

 
การร่วมค้าทีแ่ต่ละรายไม่มสีาระสาคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญัอีก
จาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

พนับาท 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้แต่ละรายซ่ึงไม่มีสาระสาํคญั 122,995 159,492 

   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

พนับาท 
พ.ศ. 2560 
พนับาท 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้   
   ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (27,125) (44,929) 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (27,125) (44,929) 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
 ทีด่ินและ 

ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เครื่องจักรและ 
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง ตดิตั้ง 
และอุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง 
ตดิตั้งและก่อสร้าง รวม 

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

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,396,112 7,642,704 8,073,652 379,228 326,413 4,462,457 23,280,566 
ซื้อเพิ่มขึ้น 2,950 51,088 305,495 91,718 27,327 4,305,015 4,783,593 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (4,139) (75,134) (2,119) (5,506) (23,276) (110,174) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (35,360) (27,920) (1,268) - (837) (65,385) 
การจดัประเภทใหม่ - 1,437 10,618 72 (134) (27,575) (15,582) 
โอนเขา้ (ออก) 120,542 1,592,021 1,972,319 89,730 101,830 (3,876,442) - 
คา่เสื่อมราคา (5,638) (628,729) (1,648,643) (156,100) (88,739) - (2,527,849) 
การดอ้ยคา่ - - (1,292) - - - (1,292) 
การกลบัรายการการดอ้ยค่า - - 78 - - - 78 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 1,021 (25,061) (60,857) (1,883) 553 3,751 (82,476) 

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

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560        
ราคาทุน 2,559,272 15,065,730 25,758,617 1,320,642 948,458 4,843,093 50,495,812 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (44,026) (6,471,769) (17,193,333) (921,264) (586,714) - (25,217,106) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยคา่ (259) - (16,968) - - - (17,227) 

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



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 
 ทีด่ินและ 

ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เครื่องจักรและ 
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง ตดิตั้ง 
และอุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง 
ตดิตั้งและก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พันบาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561        
ราคาทุน 2,559,272 15,065,730 25,758,617 1,320,642 948,458 4,843,093 50,495,812 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (44,026) (6,471,769) (17,193,333) (921,264) (586,714) - (25,217,106) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยคา่ (259) - (16,968) - - - (17,227) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,514,987 8,593,961 8,548,316 399,378 361,744 4,843,093 25,261,479 
        

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561        
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,514,987 8,593,961 8,548,316 399,378 361,744 4,843,093 25,261,479 
ซื้อเพิ่มขึ้น 168,337 89,566 448,197 92,912 6,726 3,629,491 4,435,229 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (3,133) (53,978) (2,542) (6,067) (2,969) (68,689) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1,479) (5,265) (75) (172) - (6,991) 
การจดัประเภทใหม่ (9,461) (44,376) 101,516 (1,703) - (27,185) 18,791 
โอนเขา้ (ออก) 9,260 1,659,955 3,209,390 124,407 91,545 (5,094,557) - 
คา่เสื่อมราคา (5,175) (704,324) (1,786,900) (157,651) (103,964) - (2,758,014) 
การดอ้ยคา่ (4) (45,082) (37,616) - - - (82,702) 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน (14,472) (120,832) (108,634) (4,064) (3,415) (71,387) (322,804) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,663,472 9,424,256 10,315,026 450,662 346,397 3,276,486 26,476,299 
        

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561        
ราคาทุน 2,712,721 16,368,269 27,922,199 1,450,748 950,069 3,276,486 52,680,492 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (48,990) (6,937,573) (17,584,771) (1,000,086) (603,672) - (26,175,092) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยคา่ (259) (6,440) (22,402) - - - (29,101) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,663,472 9,424,256 10,315,026 450,662 346,397 3,276,486 26,476,299 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีด่ินและ 
ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องจักรและ 
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง ตดิตั้ง 
และอุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง 
ตดิตั้งและก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พันบาท พนับาท พนับาท พนับาท 

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

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

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

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

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

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

 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีด่ินและ 
ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องจักรและ 
อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง ตดิตั้ง 
และอุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง 
ตดิตั้งและก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พันบาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        
ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561        
ราคาทุน 880,351 2,817,778 3,388,873 235,977 165,265 878,910 8,367,154 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,118,365) (2,544,698) (132,752) (97,182) - (3,892,997) 

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

        
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561        
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 880,351 1,699,413 844,175 103,225 68,083 878,910 4,474,157 
ซื้อเพิ่มขึ้น - 1,972 32,999 24,963 2,102 500,950 562,986 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (4,544) (50) (1,681) - (6,275) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1,447) (1,630) (48) (2) - (3,127) 
การจดัประเภทใหม่ - - - - - 12,165 12,165 
โอนเขา้ (ออก) 9,259 391,523 698,246 20,284 18,838 (1,138,150) - 
คา่เสื่อมราคา - (135,898) (225,848) (37,761) (25,249) - (424,756) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 889,610 1,955,563 1,343,398 110,613 62,091 253,875 4,615,150 

        
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561        
ราคาทุน 889,610 3,195,429 3,792,505 269,119 166,863 253,875 8,567,401 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,239,866) (2,449,107) (158,506) (104,772) - (3,952,251) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 889,610 1,955,563 1,343,398 110,613 62,091 253,875 4,615,150 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ค่าเส่ือมราคาจาํนวนเงิน 2,758 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: จาํนวน 2,528 ลา้นบาท) จะถูกบนัทึกอยูใ่นตน้ทุนขายจาํนวน 2,494 ลา้นบาท 
(พ .ศ . 2560: จํานวน  2,304 ล้านบ าท ) ใน ค่ าใช้ จ่ ายในการขายจํานวน  3 ล้านบาท  (พ .ศ . 2560: จํานวน  4 ล้านบาท )  
และบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวนเงิน 261 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: จาํนวนเงิน 220 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และค่า
เส่ือมราคาจาํนวนเงิน 425 ล้านบาท (พ .ศ. 2560: จาํนวน 372 ล้านบาท) จะถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายจาํนวน 374 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2560: จาํนวน 328 ลา้นบาท) และบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจาํนวน 51 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: จาํนวน 44 ลา้นบาท)  
ในงบการเงินเฉพาะบริษทั  
 
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโรงงานและ
เคร่ืองจกัร มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 639,467 665,756 33,824 33,824 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (360,987) (337,597) (22,366) (15,549) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 278,480 328,159 11,458 18,275 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัย่อยในต่างประเทศจาํนวนรวม 612.37 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 
จาํนวน 275.69 ลา้นบาท) ไดน้าํไปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุฯ ขอ้ 20 และ 22)  
 
ตน้ทุนการกูย้ืมจาํนวน 17.68 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: จาํนวน 37.33 ลา้นบาท) เกิดจากเงินกูย้ืมท่ียืมมาเฉพาะเพื่อสร้างโรงงานใหม่ 
และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์วมและอยูใ่นรายการซ้ือสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนร้อยละ 1.05 ต่อปี  
(พ.ศ. 2560: ร้อยละ 1.91 ต่อปี) ในการคาํนวณตน้ทุนท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัรา
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจริงจากเงินกูย้มืท่ีนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการ 
 
 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
 

ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมาย

การค้า 
ความสัมพนัธ์ 

กับลูกค้า 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
ความสัมพนัธ์ 

กับผู้จดัจาํหน่าย อื่น  ๆ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ระหว่างทาํ 

ค่าพฒันาผลิตภัณฑ์
ระหว่างทาํ รวม 

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

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560          
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 183,798 13,968,116 970,570 439,611 35,890 6,686 228,344 102,918 15,935,933 
ซื้อเพิ่มขึ้น - 234 - 12,132 - - 639,782 78,183 730,331 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (29) - - (165) - - - - (194) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (7,203) - - (597) - - - - (7,800) 
การจดัประเภทใหม่ - - - (53,184) 1,278 (3) 68,724 - 16,815 
โอนเขา้ (ออก) - - - 339,291 - - (339,291) - - 
ค่าตดัจาํหน่าย (8,382) (1,079) (85,915) (127,528) (8,106) (1,955) - - (232,965) 
การดอ้ยคา่ - (11,361) - - - - - - (11,361) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (955) 331,151 21,676 (9,573) (717) 281 (1,202) - 340,661 

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

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

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



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 
 

ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมาย

การค้า 
ความสัมพนัธ์ 

กับลูกค้า 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
ความสัมพนัธ์ 

กับผู้จัดจาํหน่าย อื่น  ๆ

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 
ระหว่างทาํ 

ค่าพฒันาผลิตภัณฑ์
ระหว่างทาํ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พันบาท พนับาท พันบาท พันบาท พันบาท พนับาท 
ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 274,273 14,771,411 1,329,938 1,618,229 40,307 39,922 596,357 181,101 18,851,538 
หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (107,044) (305,821) (423,607) (1,018,242) (11,962) (34,913) - - (1,901,589) 
 คา่เผือ่การดอ้ยคา่ - (178,529) - - - - - - (178,529) 

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

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 167,229 14,287,061 906,331 599,987 28,345 5,009 596,357 181,101 16,771,420 
ซื้อเพิ่มขึ้น 2,068 672 - 73,015 - - 388,740 44,379 508,874 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (7) - - - - (7) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (165) - - - - (165) 
การจดัประเภทใหม่ - - - 27,273 - 894 7,647 (29,243) 6,571 
โอนเขา้ (ออก) - - - 28,715 - - (28,715) - - 
ค่าตดัจาํหน่าย (5,860) (1,067) (77,103) (138,264) (7,727) (879) - - (230,900) 
การดอ้ยคา่ - - (36,704) - - - - (10,386) (47,090) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (10,457) (681,205) (39,505) (2,873) (2,039) (230) 157 - (736,152) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 152,980 13,605,461 753,019 587,681 18,579 4,794 964,186 185,851 16,272,551 
          

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561          
ราคาทุน 261,065 14,079,793 1,181,144 1,703,627 36,919 38,373 964,186 196,237 18,461,344 
หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (108,085) (304,504) (428,125) (1,115,946) (18,340) (33,579) - - (2,008,579) 
 คา่เผือ่การดอ้ยคา่ - (169,828) - - - - - (10,386) (180,214) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 152,980 13,605,461 753,019 587,681 18,579 4,794 964,186 185,851 16,272,551 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
เคร่ืองหมาย

การค้า 
พันบาท 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

พนับาท 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่างทํา 
พนับาท 

ค่าพฒันา
ผลิตภัณฑ์
ระหว่างทํา 
พนับาท 

รวม 
พนับาท 

      

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560      
ราคาทุน - 220,997 216,778 102,918 540,693 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (27,139) - - (27,139) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ - 193,858 216,778 102,918 513,554 

      
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - 193,858 216,778 102,918 513,554 
ซ้ือเพ่ิมข้ึน - 1,531 615,926 78,183 695,640 
การจดัประเภทใหม่ - (68,924) 68,924 - - 
โอนเขา้ (ออก) - 309,960 (309,960) - - 
ค่าตดัจาํหน่าย - (31,876) - - (31,876) 

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

      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      
ราคาทุน - 463,564 591,668 181,101 1,236,333 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (59,015) - - (59,015) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ - 404,549 591,668 181,101 1,177,318 

      
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - 404,549 591,668 181,101 1,177,318 
ซ้ือเพ่ิมข้ึน 55,437 179 372,519 44,379 472,514 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (24) - - (24) 
การจดัประเภทใหม่ - 637 - (29,243) (28,606) 
ค่าตดัจาํหน่าย - (52,686) - - (52,686) 
การดอ้ยค่า - - - (10,386) (10,386) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 55,437 352,655 964,187 185,851 1,558,130 

      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 55,437 459,895 964,187 196,237 1,675,756 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (107,240) - - (107,240) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - (10,386) (10,386) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 55,437 352,655 964,187 185,851 1,558,130 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

91 

15 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ (ต่อ) 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าพฒันาผลิตภณัฑร์ะหวา่งทาํไดร้วมตน้ทุนในการพฒันาและตน้ทุนอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดจากการพฒันาภายใน
กลุ่มบริษทัเอง 
 

ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 231 ล้านบาท (พ.ศ. 2560: 233 ล้านบาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายจาํนวน 12 ล้านบาท (พ.ศ. 2560: 11 ล้านบาท) 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 69 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: 93 ลา้นบาท) และไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 150 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2560: 129 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม และค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 53 ลา้นบาท  (พ.ศ. 2560: 32 ลา้นบาท) และไดร้วมอยูใ่น
ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินเฉพาะบริษทั  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีติดภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
 

การทดสอบการด้อยค่าของเคร่ืองหมายการค้า 
 

เคร่ืองหมายการคา้ของกลุ่มบริษทัไดม้าจากการรวมธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาถึงความเสถียรของผลการดาํเนินงาน ความแขง็แกร่ง
ของเคร่ืองหมายการคา้ และความตั้งใจของผูบ้ริหาร เคร่ืองหมายการคา้มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่จาํกดัจึงไม่มีการคิดการตดัจาํหน่าย 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนพิจารณาจากมูลค่ายติุธรรมซ่ึงคาํนวณจากวิธีการแบบไม่รวมค่าสิทธิ (Relief-from-royalty method) และ
มูลค่าจากการใช้ (Value-in-use) โดยวิธีการแบบไม่รวมค่าสิทธิค ํานวณจากรายได้ท่ีได้จากเคร่ืองหมายการค้า และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิซ่ึงพิจารณาจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของเคร่ืองหมายการคา้ในตลาด วิธีมูลค่าจากการใช้
คาํนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณมูลค่าจากการใช ้ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตและอตัราคิดลด 
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณสําหรับวิธีการแบบไม่รวมค่าสิทธิ ไดแ้ก่ อตัราค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิและอตัราคิดลดสําหรับ
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมูลค่าตามบญัชีท่ีมีสาระสาํคญั แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

เคร่ืองหมายการค้า John West Petit Navire King Oscar  
    

อตัราค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 12.0 ร้อยละ 2.5 
อตัราคิดลด ร้อยละ 8.7 ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 7.3 
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณสาํหรับวิธีมูลค่าจากการใช ้ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตและอตัราคิดลด แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

เคร่ืองหมายการค้า Chicken of the Sea 
  

อตัราการเติบโต ร้อยละ 1.5 
อตัราคิดลด ร้อยละ 7.6 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิ 40,652 1,006,784 - 987,028 
เงินลงทุนทัว่ไป 1,419 5,321 1,500 1,500 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 42,071 1,012,105 1,500 988,528 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผือ่ขายระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,006,784 2,650,641 987,028 2,626,527 
ซ้ือเพิม่ 23,703 - - - 
จาํหน่ายเงินลงทุน - สุทธิ (1,020,698) (1,656,612) (1,020,698) (1,652,219) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 31,377 12,732 33,670 12,720 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (514) 23 - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 40,652 1,006,784 - 987,028 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ค่าความนิยม 
 

 งบการเงินรวม 

 พนับาท 
  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 13,646,643 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 13,646,643 

  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 13,646,643 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 433,422 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 14,080,065 

  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 14,080,065 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 14,080,065 

  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 14,080,065 
การดอ้ยค่า (268,452) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (677,544) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 13,134,069 

  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาทุน 13,396,203 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (262,134) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 13,134,069 

 
การดอ้ยค่าท่ีบนัทึกเกิดจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดในส่วนของผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แข็งและแช่เยน็ในทวีปยุโรป 
โดยเน่ืองมาจากการตดัสินใจท่ีจะยกเลิกส่วนงานแซลมอนแช่เยน็ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 

 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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17 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) ท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงานธุรกิจ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
มีการทบทวนผลดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจโดยแยกตามภูมิศาสตร์และลกัษณะของธุรกิจ 
 
การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

ทะเลแปรรูป 

ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล 
แช่แขง็ แช่เยน็ 

และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์อาหารสัตว์ 
ผลิตภณัฑ์เพิม่มูลค่า 

และธุรกิจอ่ืน รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ทวีปเอเชีย 42,358 - - 42,358 
ทวีปยโุรป 12,680,359 825,694 - 13,506,053 
ทวีปอเมริกา 32,748 498,906 - 531,654 

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

     
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561     
ทวีปเอเชีย 42,358 - - 42,358 
ทวีปยโุรป 12,055,558 523,317 - 12,578,875 
ทวีปอเมริกา 32,516 480,320 - 512,836 

การปันส่วนค่าความนิยม 12,130,432 1,003,637 - 13,134,069 

 
การปันส่วนดังกล่าวคาํนวนจากประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีเงินได้ซ่ึงอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงได้รับอนุมติัจากผูบ้ริหาร กระแสเงินสดหลงัจากปีท่ี 5 ใช้ประมาณการของอตัราการเติบโตในตารางดา้นล่าง 
อตัราการเติบโตดงักล่าวไม่สูงกวา่อตัราการเติบโตเฉล่ียของธุรกิจท่ีหน่วยสินทรัพยก่์อใหเ้กิดเงินสดนั้นดาํเนินงานอยู ่
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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17 ค่าความนิยม (ต่อ) 
 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม (ต่อ) 
 

ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชส้ําหรับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีมูลค่าค่าความนิยมท่ีมีสาระสําคญั  
แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

ทวปียุโรป 
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ทะเลแปรรูป 

ทวปียุโรป 
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล 

แช่แขง็ แช่เยน็ 
และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ทวปีอเมริกา 
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล 

แช่แขง็ แช่เยน็ 
และธุรกิจทีเ่ก่ียวข้อง 

    

อตัราการเติบโต ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2.5 
อตัราคิดลด ร้อยละ 7.1 ร้อยละ 6.6 ร้อยละ 7.6 
 

ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ อตัราการเติบโตท่ีใช ้
จะสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราก่อนหกัภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
 

18 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ 
      ใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 385,831 497,502 - 100 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ 
      ใชป้ระโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือน 1,625,643 992,673 46,094 23,159 

 2,011,474 1,490,175 46,094 23,259 
     

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี     
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ 
      ใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน (183,161) (99,256) - - 
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ 
      ใชป้ระโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือน (4,635,317) (4,903,259) (3,150) (3,450) 

 (4,818,478) (5,002,515) (3,150) (3,450) 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษเีงนิได้     
   รอการตดับัญชี - สุทธิ (2,807,004) (3,512,340) 42,944 19,809 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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18 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 
การกระทบยอดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 
   ท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว ้
   เพื่อขาย 130,283 - - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,422,412 1,079,837 42,944 19,809 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (4,359,699) (4,592,177) - - 

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภาษเีงนิได้ 
   รอการตดับัญชี - สุทธิ (2,807,004) (3,512,340) 42,944 19,809 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที ่1 มกราคม (3,512,340) (3,795,551) 19,809 17,709 
เพิม่(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน 336,193 401,055 23,135 (1,501) 
ภาษีเพิม่(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 23,324 2,795 - 3,601 
การจดัประเภทใหม่ 178,329 - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 167,490 (120,639) - - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม (2,807,004) (3,512,340) 42,944 19,809 

 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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18 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน   ณ วนัที ่
 1 มกราคม 

พ.ศ. 2560 กําไรขาดทุน 
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

การจดัประเภท
ใหม่ 

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี       
   ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 59,914 (29,607) - - (1,300) 29,007 

 ค่าเผือ่มูลค่าสุทธิที่คาดวา่จะไดร้ับและตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ 547,962 (53,469) - - (18,725) 475,768 
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าและค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10,687 (8,432) - - (926) 1,329 
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 183,112 18,819 - - 6,092 208,023 
   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 3,253 27,206 - - 288 30,747 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 141,656 75,448 - - (12,360) 204,744 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 97,587 13,113 (3,987) - (1,938) 104,775 
   ประมาณการหนี้สินและหนี้สินต่าง ๆ 161,341 51,538 - - (13,089) 199,790 
   ขาดทุนทางภาษี 137,368 269 - - 834 138,471 
   อื่น ๆ 69,090 29,061 - - (630) 97,521 

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

 
 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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18 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน   ณ วนัที ่
 1 มกราคม 

พ.ศ. 2560 กําไรขาดทุน 
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

การจดัประเภท
ใหม่ 

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

หนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี       
   ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (431,460) (9,202) - - 9,996 (430,666) 
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,456,579) 420,425 - - (91,926) (4,128,080) 
   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน (2,980) (12,788) - - (1,064) (16,832) 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม (117,336) (127,305) 6,782 - - (237,859) 
   หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน (8,877) (2,266) - - (358) (11,501) 
   ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ (121,510) (13,468) - - (4,432) (139,410) 
   อื่น ๆ (68,779) 21,713 - - 8,899 (38,167) 

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

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

 
 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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18 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน   ณ วนัที ่
 1 มกราคม 

พ.ศ. 2561 กําไรขาดทุน 
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

การจดัประเภท
ใหม่ 

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี       
   ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 29,007 11,353 - - (197) 40,163 

 ค่าเผือ่มูลค่าสุทธิที่คาดวา่จะไดร้ับและตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ 475,768 7,608 - - (8,913) 474,463 
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าและค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,329 26,689 - - (523) 27,495 
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 208,023 18,931 - - (11,172) 215,782 
   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 30,747 (16,956) - - (430) 13,361 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 204,744 (180,851) - - (1,666) 22,227 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 104,775 28,668 (10,488) - (1,919) 121,036 
   ประมาณการหนี้สินและหนี้สินต่าง ๆ 199,790 (111,824) - - (4,017) 83,949 
   ขาดทุนทางภาษี 138,471 658,104 - 178,329 (14,416) 960,488 
   อื่น ๆ 97,521 (41,722) - - (3,289) 52,510 

รวม 1,490,175 400,000 (10,488) 178,329 (46,542) 2,011,474 

 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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18 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรายได้(รายจ่าย)ใน   ณ วนัที ่
 1 มกราคม 

พ.ศ. 2561 กําไรขาดทุน 
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

การจดัประเภท
ใหม่ 

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

หนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี       
   ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (430,666) 36,905 - - 5,812 (387,949) 
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,128,080) 8,409 - - 198,082 (3,921,589) 
   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน (16,832) 2,489 - - 136 (14,207) 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม (237,859) (97,881) 33,812 - 759 (301,169) 
   หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน (11,501) (1,617) - - 601 (12,517) 
   ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ (139,410) 2,251 - - 6,615 (130,544) 
   อื่น ๆ (38,167) (14,363) - - 2,027 (50,503) 

รวม (5,002,515) (63,807) 33,812 - 214,032 (4,818,478) 

       
สินทรัพย์(หนีส้ิน)ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ (3,512,340) 336,193 23,324 178,329 167,490 (2,807,004) 

 



บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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18 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน ณ วนัที ่ บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน ณ วนัที ่
 1 มกราคม 

พ.ศ. 2560 กําไรขาดทุน 
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 กําไรขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
   ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 5,674 (174) - 5,500 7,959 - 13,459 
   ค่าเผือ่มูลค่าสุทธิที่คาดวา่จะไดร้ับของสินคา้คงเหลือ 3,014 (2,914) - 100 (100) - - 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,704 1,839 3,601 17,144 15,491 - 32,635 
   อื่น ๆ 330 185 - 515 (515) - - 

รวม 20,722 (1,064) 3,601 23,259 22,835 - 46,094 
 

       
หนีส้ินภาษเีงินได้รอการตดับัญชี        
   ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (2,997) (102) - (3,099) 53 - (3,046) 
   หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - - - - (104) - (104) 
   อื่น ๆ (16) (335) - (351) 351 - - 

รวม (3,013) (437) - (3,450) 300 - (3,150) 

สินทรัพย์(หนีส้ิน)ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 17,709 (1,501) 3,601 19,809 23,135 - 42,944 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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18 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไม่เกินจาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้าํนวน 858 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2560: จาํนวน 570 ลา้นบาท) ท่ีเกิดจากรายการขาดทุนจาํนวน 4,121 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: จาํนวน 2,688 ลา้นบาท) ท่ีสามารถ
ยกไปเพื่อหักกลบกับกาํไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจาํนวน 2,219 ล้านบาท (พ.ศ. 2560: จาํนวน 1,235 ลา้นบาท)  
จะหมดอายรุะหวา่งปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2570 (พ.ศ. 2560: ระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2567) 
 

19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนลดรอตดัจาํหน่ายจาก 
   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 522,436 290,839 522,436 290,839 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอุปกรณ์และก่อสร้าง 297,003 390,180 1,360 - 
เงินมดัจาํและเงินคํ้าประกนั 259,381 433,955 27,853 35,385 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุขอ้ 36) 450,454 - - - 
อ่ืน ๆ 222,464 186,905 - - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,751,738 1,301,879 551,649 326,224 
 

20 เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 275,106 242,316 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 8,148,552 5,318,163 2,463,770 2,467,258 
ทรัสตรี์ซีทและสินเช่ือเพือ่การส่งออก 4,951,718 9,685,295 1,325,306 2,773,022 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 13,375,376 15,245,774 3,789,076 5,240,280 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชี ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียอยูร่ะหว่างร้อยละ 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 
1.25 ต่อปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้น ทรัสต์รีซีท และสินเช่ือเพื่อการส่งออกซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียอยูร่ะหว่างร้อยละ  
0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี และระหวา่งร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.85 ต่อปี ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 
4.25 ต่อปี และระหวา่งร้อยละ 0.60 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.97 ต่อปี ตามลาํดบั) 
 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ ขอ้ 14) และสินคา้คงเหลือ (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) ของกลุ่มบริษทั 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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21 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 12,833,142 13,329,181 2,920,946 2,811,590 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 36) 331,595 284,285 510,689 527,646 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 5,886,965 5,277,197 759,040 825,912 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอ่ืน 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,434 47,834 16,294 30,163 
เงินปันผลคา้งจ่าย 19,561 17,061 902 5,060 
เงินมดัจาํและรายไดรั้บล่วงหนา้ 165,025 308,300 20,096 36,404 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และก่อสร้าง -  กิจการอ่ืน 430,128 550,831 166,504 148,882 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และก่อสร้าง 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,219 7,984 1,263 359 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19,726,069 19,822,673 4,395,734 4,386,016 

 
22 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
     ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  สุทธิ 146,963 849,286 - 797,144 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนของเงินกูย้มืระยะยาว 
     จากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 14,568,721 14,711,748 14,078,732 14,073,831 

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
   - สุทธิ 14,715,684 15,561,034 14,078,732 14,870,975 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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22 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนั ที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 15,561,034 14,870,975 
เพิม่ข้ึนระหวา่งปี 49,819 - 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 16,737 16,737 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (865,245) (779,620) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (25,320) (29,360) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (21,341) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 14,715,684 14,078,732 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นสัญญากูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินหลายแห่งเพื่อใช้ใน 
การดาํเนินงาน ซ้ือเคร่ืองจกัร ลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ และก่อสร้างโรงงาน เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
จาํนวน 248.33 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560: จาํนวน 67.08 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทั
และบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือ รวมทั้งรักษาอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และ
รวมถึงการจาํกดัการก่อหน้ี การทาํสัญญาเช่าเพื่อการลงทุน รายจ่ายฝ่ายทุน รายการเก่ียวกบักิจการในกลุ่มบริษทัการจดัสรรและ
จ่ายเงินปันผล  
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของการคิดลดไม่มีสาระสาํคญั 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

สกุลเงินบาท 32,840 ลา้นบาท 33,750 ลา้นบาท 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 265 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 316 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
สกุลเงินยโูร 24 ลา้นยโูร 27 ลา้นยโูร 
สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา 2 ลา้นดอลลาร์แคนาดา - 
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23 หุ้นกู้ - สุทธิ 
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
กลุ่มบริษัทและบริษัทในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่าเพื่อใช้ชําระหน้ีเดิมและ 
เพือ่รองรับการขยายตวัในอนาคต โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไปและ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
กลุ่มบริษทัและบริษทัจากปัจจุบนัภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท เป็นภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท 
หรือ เงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
กลุ่มบริษทัและบริษทัจากปัจจุบนัภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 25,000 ลา้นบาท เป็นภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท 
หรือ เงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทัได้มีการออกหุ้นกู้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นจาํนวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้
สาํหรับการขยายธุรกิจในอนาคต หุ้นกูด้งักล่าวมีระยะเวลาครบกาํหนด 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.66 ต่อปี โดยมีการจ่าย
ดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุน้กูด้งักล่าวเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนขนาดใหญ่ 
 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดมี้การออกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท เป็นจาํนวนรวม
ทั้งส้ิน 10,000 ลา้นบาท โดยหุน้กูด้งักล่าวจะเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนขนาดใหญ่  
 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดมี้การออกหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท เป็นจาํนวนรวม
ทั้งส้ิน 12,000 ล้านบาท โดยหุ้นกูด้ ังกล่าวเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนขนาดใหญ่ การออกหุ้นกู้ดงักล่าวมีเง่ือนไข
เก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงินบางประการท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม 
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23 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 
บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไม่มีหลกัประกนั ระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีผูแ้ทนถือหุน้กูแ้ละไม่ดอ้ยสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู้ 
อัตราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) อายุ ครบกําหนด 

จํานวนหน่วย 
พนัหน่วย 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 
ล้านบาท 

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 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 3,150 3,150 3,150 
คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 3 4.69 7 ปี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 1,550 1,550 1,550 
คร้ังท่ี 1/2557 ชุดท่ี 4 5.18 10 ปี 6 กุมภาพนัธ์ 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 2,446 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     36,196 36,214 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย    (34) (33) 

รวมหุน้กู ้- สุทธิ     36,162 36,169 
หกั  ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (9,148) - 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ     27,014 36,169 

 
หุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้ระบุให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ เช่น การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
อตัราส่วนของความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดการออกหุน้กู ้เช่น ตอ้งไม่จ่ายเงินปันผล
ในรูปของเงินสดในแต่ละปีบญัชีเป็นจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปีในงบการเงินรวม เป็นตน้ 
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23 หุ้นกู้ - สุทธิ (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูใ้นระหวา่งปีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี 36,168,880 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (17,430) 
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 11,038 

ราคาตามบญัชีปลายปี 36,162,488 

 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หุน้กู ้- สุทธิ 36,162,488 36,168,880 36,799,997 37,443,940 
 
มูลค่ายติุธรรมคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอตัราร้อยละ 1.66 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.56 ต่อปี 
(พ.ศ. 2560: อตัราร้อยละ 1.63 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.38 ต่อปี) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุฯ ขอ้ 3.3) 
 

24 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง 
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ         39,001 47,257 6,102 7,278 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียนของหน้ีสิน 
   ตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 113,978 154,785 6,700 12,802 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 152,979 202,042 12,802 20,080 
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24 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ (ต่อ) 
 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 44,912 54,196 6,523 7,970 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 110,669 132,119 6,860 13,384 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 11,230 35,417 - - 

 166,811 221,732 13,383 21,354 
หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ 
 สญัญาเช่าการเงิน (13,832) (19,690) (581) (1,274) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตาม 
   สญัญาเช่าการเงิน 152,979 202,042 12,802 20,080 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 39,001 47,257 6,102 7,278 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 102,889 120,394 6,700 12,802 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 11,089 34,391 - - 

 152,979 202,042 12,802 20,080 
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25 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สิทธิท่ีจะซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
ในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ 1,866,322 2,024,879 - - 

ส่วนเกินจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 
รอตดัจาํหน่าย 502,582 615,340 502,582 615,340 

อ่ืน ๆ 522,766 440,583 30,168 44,989 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,891,670 3,080,802 532,750 660,329 

 
ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั Rugen Fisch AG ร้อยละ 51 และกลุ่มบริษทัยงัมีสิทธิท่ีจะซ้ือและผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 
ท่ีถือส่วนท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมีสิทธิท่ีจะขายสําหรับส่วนได้เสียคงเหลือจาํนวนร้อยละ 49 ซ่ึงสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง  
พ.ศ. 2564 ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งรับซ้ือส่วนไดเ้สียในส่วนท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวนร้อยละ 49 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึก
หน้ีสินดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน คู่กบัส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตร้ายการสิทธิในการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมซ่ึงแสดงอยูใ่นสาํรองอ่ืนในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

 
26 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน     
   ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ 2,470,590 2,356,189 786,950 707,644 

     
กาํไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน     
   ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ 334,247 180,459 102,845 74,474 

     
การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับ     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ (72,255) 326,097 - 163,796 
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26 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษยีณอายุ 
 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ เป็นโครงการจ่ายผลตอบแทนงวดสุดท้ายให้แก่พนักงาน โดยผลประโยชน์ท่ีพนักงาน 
จะไดรั้บข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดทา้ยก่อนท่ีจะเกษียณอาย ุ
 

การเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 263,461 200,137 86,645 60,676 
   ตน้ทุนบริการในอดีต 2,699 (94,687) - - 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 68,087 75,009 16,200 13,798 

 334,247 180,459 102,845 74,474 
     

การวดัมูลค่าใหม่     
   (กาํไร) ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
      ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (5,747) (28,683) - (73,207) 
   (กาํไร) ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
      ขอ้สมมติทางการเงิน (53,985) 59,170 - 72,025 
   (กาํไร) ขาดทุนท่ีเกิดจากประสบการณ์ (12,523) 295,610 - 164,978 

 (72,255) 326,097 - 163,796 
     

การชาํระเงินจากโครงการ (135,913) (58,237) (23,539) (8,147) 
การจดัประเภทรายการใหม่ - - - 21,854 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (11,678) (8,434) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,470,590 2,356,189 786,950 707,644 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายขุองพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวนประมาณ 89 ลา้นบาท 
และจาํนวน 28 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560: จาํนวน 226 ลา้นบาท และจาํนวน 117ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายขุองพนกังานของกลุ่มบริษทั
และบริษทัประมาณ 12 ปี และ 12 ปี ตามลาํดบั (พ.ศ. 2560: 13 ปี และ 13 ปี ตามลาํดบั) 
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26 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษยีณอายุ (ต่อ) 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 1.0 - 19.5 1.0 - 15.0 1.4 - 3.9 1.4 - 3.9 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน (ร้อยละ) 1.5 - 15.0 1.5 - 15.0 3.5 - 7.0 3.5 - 7.0 
 

 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
 พ.ศ. 2561 

พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

     

อตัราคิดลด (213,863) (215,068) 248,974 251,365 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 264,182 213,209 (230,794) (212,051) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

 พ.ศ. 2562 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

     

อตัราคิดลด (61,958) (58,321) 71,603 67,458 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 75,246 64,125 (66,280) (56,771) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นน้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทาง
ปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติบางเร่ืองอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกั ณ วนัส้ินปี ไดใ้ช้วิธี
เดียวกนักบัการคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดพ้ิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานใหน้ายจา้งตอ้งจ่าย
ค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง
อตัราสุดท้าย 400 วนั กลุ่มบริษทัจะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในงวดท่ีร่างปรับปรุงดังกล่าวถือเป็น
กฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวจะทาํให้กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงในประมาณการ
หน้ีสินสําหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในงวดท่ีมีการแก้ไขและรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซ่ึงกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน 
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27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

 จํานวนหุ้น    
 ทีอ่อกและเรียกชําระ หุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 
 หุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

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

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 

 
หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 5,971,815,496  หุน้ (พ.ศ. 2560: จาํนวน 5,971,815,496 หุน้) ราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  
(พ.ศ. 2560: จาํนวน 0.25 บาท) มีหุ้นจาํนวน 4,771,815,496 หุ้น (พ.ศ. 2560: จาํนวน 4,771,815,496 หุ้น) ท่ีได้ออกและชาํระเต็ม
มูลค่าแลว้ 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทั
ตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) และส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้
 

28 เงนิปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิสําหรับ 
ผลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงินจาํนวน 3,006 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,527 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 
จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,479 ลา้นบาท และมีการจ่ายในวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
 
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ  
0.25 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,193 ลา้นบาท บริษทัจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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29 สํารองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 149,295 149,295 149,295 149,295 
จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 149,295 149,295 149,295 149,295 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองน้ีไม่สามารถ
นาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
 

30 รายได้จากการขายและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการขาย 133,284,638 134,937,268 26,353,781 22,185,198 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ - - 262,917 226,411 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 133,284,638 134,937,268 26,616,698 22,411,609 
 

31 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บตัรภาษีรับ 209,341 167,959 22,178 18,163 
รายไดค่้าบริหาร 72,429 82,279 11,378 14,111 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน/ส่วนลดมูลค่าจาก 
   สญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 95,163 - 69,494 
รายไดอ่ื้น  ๆ  678,667 754,102 209,389 310,569 

รวมรายไดอ่ื้น 960,437 1,099,503 242,945 412,337 

 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการจดัหาเงิน 27,775 26,172 27,774 26,172 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,857,031 1,843,128 1,658,059 1,675,876 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 140,543 266,564 28,615 24,897 

รวมตน้ทุนทางการเงิน 2,025,349 2,135,864 1,714,448 1,726,945 

 
33 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 840,785 (115,559) 311,063 (422,151) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป สาํเร็จรูป 
   และซ้ือสินคา้ 

 
86,412,831 

 
84,826,703 

 
20,633,556 16,539,195 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 12,309,593 13,944,424 2,957,052 2,859,102 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุฯ ขอ้ 14) 2,758,014 2,527,849 424,756 371,850 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 398,243 12,576 10,386 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) 230,900 232,965 52,686 31,876 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 802,225 694,098 250,760 210,907 
ค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันา 300 93,956 - 10,627 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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34 ภาษเีงินได้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษเีงินได้ปีปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับปี 422,634 381,661 4,815 1,833 
การปรับปรุงจากปีก่อน (77,154) (79,542) 11,024 5,753 

รวมภาษเีงินได้ปีปัจจุบัน 345,480 302,119 15,839 7,586 
     

ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 
   (เพิม่ข้ึน) (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) (400,000) (123,946) (22,835) 1,064 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 
   (ลดลง) (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 63,807 (277,109) (300) 437 

รวมภาษเีงินได้รอการตดับัญชี (336,193) (401,055) (23,135) 1,501 
     

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 9,287 (98,936) (7,296) 9,087 
     

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงินได้     
   - จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 121,120 (65,114) (7,296) 9,087 
   - จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (111,833) (33,822) - - 

รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 9,287 (98,936) (7,296) 9,087 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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34 ภาษเีงินได้ (ต่อ) 
 

ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบั
อตัราภาษีของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 4,488,680 6,681,888 10,783,819 3,139,534 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงาน 
   ท่ียกเลิก (824,923) (320,149) - - 

รวมกาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 3,663,757 6,361,739 10,783,819 3,139,534 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษี ร้อยละ 10 ถึง 
   ร้อยละ 34 (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 38)    757,691 1,220,332 2,156,764 627,907 
ผลกระทบ:     
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (1,091,521) (984,846) (2,333,453) (769,894) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีเพิม่เติม (392,539) (577,639) (12,189) - 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 178,478 191,641 7,528 24,910 
   การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมา     
      ซ่ึงยงัไม่เคยมีการรับรู้ (25,864) (20,555) - - 
   การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
      จากขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่คราว     
      ท่ียงัไม่เคยมีการรับรู้ (222,211) (33,004) - - 
   ขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัว่คราว 
      ท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์
      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 919,170 323,780 186,268 119,692 
   การปรับปรุงจากปีก่อน (77,154) (79,542) 11,024 5,753 
   ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี (58,689) (152,764) - - 
   อ่ืน ๆ 21,926 13,661 (23,238) 719 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 9,287 (98,936) (7,296) 9,087 
 

อตัราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียของกลุ่มบริษทัเท่ากบัร้อยละ 0.25 (พ.ศ. 2560: ร้อยละ -1.55) การลดลงของอตัราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ีย 
เกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัในต่างประเทศ  
 

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียของบริษทัเท่ากบัร้อยละ -0.07 (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 0.29) 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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34 ภาษเีงินได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ก่อนภาษี ภาษีเพิม่/(ลด) หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษเีพิม่/(ลด) หลังภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

กาํไรขาดทุนจากการประมาณ       
   การตามหลกัคณิตศาสตร์       
   ประกนัภยั 72,255 (10,488) 61,767 (326,097) (3,987) (330,084) 
สาํรองอ่ืน 4,879 - 4,879 (270,172) - (270,172) 
กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมของ       
   เงินลงทุนเผื่อขาย 31,377 - 31,377 12,732 - 12,732 
การแปลงค่างบการเงิน (1,191,126) 33,812 (1,224,938) (786,274) 6,782 (779,492) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน (1,082,615) 23,324 (1,126,915) (1,369,811) 2,795 (1,367,016) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ก่อนภาษี ภาษีเพิม่/(ลด) หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษเีพิม่/(ลด) หลังภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

กาํไรขาดทุนจากการประมาณ       
   การตามหลกัคณิตศาสตร์       
   ประกนัภยั - - - (163,796) 3,601 (160,195) 
กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมของ       
   เงินลงทุนเผ่ือขาย 33,669 - 33,669 12,720 - 12,720 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 33,669 - 33,669 (151,076) 3,601 (147,475) 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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35 กําไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน)  
ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 
 งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

กาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีเป็นของ 
   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 

    

     - จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 3,969,301 6,275,511 10,791,115 3,130,447 
     - จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (713,090) (286,327) - - 

กาํไรสุทธิสาํหรับปีท่ีเป็นของ 
   ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 3,256,211 5,989,184 10,791,115 3,130,447 

     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีถือ 
   โดยผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (พนัหุน้) 4,771,815 4,771,815 4,771,815 4,771,815 

     
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.68 1.25 2.26 0.66 
 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีท่ีนาํเสนอรายงาน ดงันั้น จึงไม่มีการนาํเสนอกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มของครอบครัวจนัศิริ โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวน
ร้อยละ 19.57 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทั จาํนวนหุน้ท่ีเหลือถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ท่ีสาํคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุฯ ขอ้ 13 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขาย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

รายได้จากการขายสินค้า     
   บริษทัยอ่ย - - 13,270,873 9,370,739 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 3,737,677 4,908,962 56,715 18,805 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 833,112 960,740 309,810 504,933 

 4,570,789 5,869,702 13,637,398 9,894,477 

     
รายได้ดอกเบีย้     
   บริษทัยอ่ย - - 1,797,045 1,611,747 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 937,735 937,683 1,101 - 

 937,735 937,683 1,798,146 1,611,747 

        
รายได้เงนิปันผล     
   บริษทัยอ่ย - - 4,837,845 2,079,215 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ - - 92,777 87,483 

 - - 4,930,622 2,166,698 

        
รายได้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 139,073 222,390 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 161,597 179,769 4,796 6,449 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 312 390 296 256 

 161,909 180,159 144,165 229,095 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) การซื้อสินค้าและบริการ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ซื้อสินค้าและบริการ     
   บริษทัยอ่ย - - 1,640,086 2,182,126 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 894,518 801,320 34,966 333,925 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,550,586 1,645,895 130,428 100,351 

 2,445,104 2,447,215 1,805,480 2,616,402 

     
ซื้อสินทรัพย์ถาวร     
   บริษทัยอ่ย - - 56,086 4,207 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 4,102 - 4,102 - 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 136,051 161,334 20,891 18,899 

 140,153 161,334 81,079 23,106 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

121 

36 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการขายและซื้อสินค้า ซื้อสินทรัพย์ถาวร และซื้อบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน      
   บริษทัยอ่ย - - 2,458,327 1,933,552 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 619,742 139,793 39,976 3,355 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 46,796 64,934 12,794 38,259 

 666,538 204,727 2,511,097 1,975,166 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
   บริษทัยอ่ย - - 581,510 466,796 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้(1) 901,213 656,590 305 - 

 901,213 656,590 581,815 466,796 

     
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
   บริษทัยอ่ย - - 501,459 495,736 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 278,618 227,433 8,166 31,910 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 52,977 56,852 1,064 - 

 331,595 284,285 510,689 527,646 
 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดอกเบ้ียค้างรับจากบริษทัร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมส่วนท่ีจดัไวเ้ป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจาํนวน 450.45 ลา้นบาท 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงินกู้ยืมจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 
   กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

    

   บริษทัยอ่ย - - 14,103,884 7,452,933 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 170,850 69,870 170,850 - 

 170,850 69,870 14,274,734 7,452,933 

 
การเปล่ียนแปลงในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งปี สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ราคาตามบญัชีตน้ปี 69,870 - 7,452,933 7,331,581 
เงินใหกู้ย้มืเพิม่ข้ึน 277,440 125,970 38,735,522 27,504,554 
โอนเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ 
    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (1,346,089) - 
แปลงสภาพเงินใหกู้ย้มืเป็น 
    เงินลงทุน - - (487,123) - 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (176,460) (56,100) (29,880,512) (26,740,604) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - (199,997) (642,598) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 170,850 69,870 14,274,734 7,452,933 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงินกู้ยืมจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่ 
   กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

    

   บริษทัยอ่ย - - 35,276,128 37,872,816 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11,195,181 11,274,911 - - 

 11,195,181 11,274,911 35,276,128 37,872,816 

 
การเปล่ียนแปลงในเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งปี สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ราคาตามบญัชีตน้ปี 11,274,911 12,361,592 37,872,816 40,263,658 
เงินใหกู้ย้มืเพิม่ข้ึน - - 134,307 109,710 
รับโอนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,346,089 - 
การจดัประเภทใหม่จาก     
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,920 - 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - - (2,956,887) (1,649,270) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - (1,123,117) (851,282) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (79,730) (1,086,681) - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 11,195,181 11,274,911 35,276,128 37,872,816 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

124 

36 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่/เงินกู้ยืมจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจาก 
   กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

    

   บริษทัยอ่ย - - - 693,499 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 92,600 119,300 - - 

 92,600 119,300 - 693,499 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งปี สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ราคาตามบญัชีตน้ปี 119,300 77,000 693,499 923,957 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 115,950 155,970 8,333,609 6,678,394 
การจ่ายคืนเงินกูย้มื (142,650) (113,670) (8,966,645) (6,905,979) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - (60,463) (2,873) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 92,600 119,300 - 693,499 
 

จ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญัมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 349,938 225,503 221,162 140,989 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 36,892 24,116 9,302 9,959 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 10,391 41,452 6,165 14,344 

 397,221 291,071 236,629 165,292 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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37 ข้อมูลกระแสเงินสด 
 

37.1 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 หมายเหตุ พนับาท พนับาท พันบาท พนับาท 

กําไรก่อนภาษีเงินได้      
   จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง  4,488,680 6,681,888 10,783,819 3,139,534 

   จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (824,923) (320,149) - - 

   รวม  3,663,757 6,361,739 10,783,819 3,139,534 
      

รายการปรับปรุง      
   ค่าเส่ือมราคา 14 2,758,014 2,527,849 424,756 371,850 
   ค่าตดัจาํหน่าย 15 230,900 232,965 52,686 31,876 
   ค่าตดัจาํหน่ายส่วนลด/ส่วนเกิน 
      จากสญัญาอนุพนัธท์างการเงิน  163,748 (95,172) 159,017 (69,494) 
   (กลบัรายการ) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (9,565) (69,150) 11,005 76,504 
   (กลบัรายการ) ค่าเผ่ือการลดมูลค่า 
      ของสินคา้คงเหลือ  489,954 174,788 29,407 (6,584) 
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  16,155 12,576 10,386 - 
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - - 20,700 
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
      ของกลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไว ้
      เพือ่ขายจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  382,089 15,581 - - 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 334,247 180,459 102,845 74,474 
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยข์อง 
      กลุ่มท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขาย  - 185,871 - - 
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน  (27,633) (165,934) (27,633) (165,973) 
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (182,289) - (4,979,422) - 

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย 
      ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย ์
      ไม่มีตวัตน - สุทธิ  10,676 17,541 (7,294) 4,149 
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
      บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13 (263,170) (456,329) - - 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  1,109,375 526,660 1,071,239 531,879 
   รายไดเ้งินปันผล  (6,800) (31,408) (4,937,371) (2,198,089) 
   ตน้ทุนทางการเงิน  2,025,349 2,140,793 1,714,448 1,726,945 

   ดอกเบ้ียรับ  (1,054,490) (1,053,045) (1,893,534) (1,722,555) 

   รวม  5,976,560 4,144,045 (8,269,465) (1,324,318) 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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37 ข้อมูลกระแสเงินสด (ต่อ)  
 
37.1 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 

 
การกระทบยอดกาํไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ     
   หนีสิ้นดาํเนินงาน     
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (423,193) 150,999 (643,913) (10,936) 
   สินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,351,501 (4,792,131) 879,497 (614,391) 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (53,807) 180,094 5,412 39,577 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 144,409 (264,197) 7,532 15,987 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 556,293 2,201,694 59,142 722,017 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 145,565 (282,610) (856) (4,905) 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 74,036 47,360 (14,820) 26,209 

   จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (135,913) (71,680) (23,539) (8,147) 

   รวม 3,658,891 (2,830,471) 268,455 165,411 

     
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 3,663,757 6,361,739 10,783,819 3,139,534 
รายการปรับปรุง 5,976,560 4,144,045 (8,269,465) (1,324,318) 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 3,658,891 (2,830,471) 268,455 165,411 

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 13,299,208 7,675,313 2,782,809 1,980,627 

   - จ่ายภาษีเงินได ้ (433,245) (857,544) (9,922) (12,221) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 12,865,963 6,817,769 2,772,887 1,968,406 

 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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37 ข้อมูลกระแสเงินสด (ต่อ)  
 

37.2 การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นทีเ่กิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินจากกิจกรรมจดัหาเงินสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืม  หนีสิ้นตาม 
 ระยะส้ันจาก จากกิจการ ระยะยาวจาก  สัญญาเช่า 
 สถาบันการเงิน ทีเ่ก่ียวข้องกัน สถาบันการเงิน หุ้นกู้ การเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  15,003,458 119,300 15,561,034 36,168,880 202,042 
การเคล่ือนไหวในกระแสเงินสด (1,805,911) (26,700) (815,426) - (47,953) 
การเปล่ียนแปลงของรายการที่ไม่ใช่เงนิสด      
   การเพ่ิมข้ึน - - - - 6,048 
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - - 16,737 - - 
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - 11,038 - 
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (22,222) - (25,320) (17,430) - 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (75,055) - (21,341) - (7,158) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 13,100,270 92,600 14,715,684 36,162,488 152,979 
      

 งบการเงินรวม 

 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืม  หนีสิ้นตาม 
 ระยะส้ันจาก จากกิจการ ระยะยาวจาก  สัญญาเช่า 
 สถาบันการเงิน ทีเ่ก่ียวข้องกัน สถาบันการเงิน หุ้นกู้ การเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  36,660,393 77,000 1,728,058 26,917,034 290,747 
การเคล่ือนไหวในกระแสเงินสด (21,587,856) 42,300 14,104,479 9,500,000 (96,977) 
การเปล่ียนแปลงของรายการที่ไม่ใช่เงนิสด      
   การเพ่ิมข้ึน - - - - 7,056 
   จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - - (83,429) - - 
   จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - (22,144) - 
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - - 15,385 - - 
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - 10,638 - 
   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 29,052 - (201,256) (236,648) - 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (98,131) - (2,203) - 1,216 

ราคาตามบญัชีปลายปี 15,003,458 119,300 15,561,034 36,168,880 202,042 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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37 ข้อมูลกระแสเงินสด (ต่อ)  
 
37.2 การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นทีเ่กิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินจากกิจกรรมจดัหาเงินสามารถแสดงไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืม  หนีสิ้นตาม 
 ระยะส้ันจาก จากกิจการ ระยะยาวจาก  สัญญาเช่า 
 สถาบันการเงิน ทีเ่ก่ียวข้องกัน สถาบันการเงิน หุ้นกู้ การเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  5,240,280 693,499 14,870,975 36,168,880 20,080 
การเคล่ือนไหวในกระแสเงินสด (1,429,722) (633,036) (779,620) - (7,278) 
การเปล่ียนแปลงของรายการที่ไม่ใช่เงนิสด      
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - - 16,737 - - 
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - 11,038 - 

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (21,482) (60,463) (29,360) (17,430) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 3,789,076 - 14,078,732 36,162,488 12,802 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงนิกู้ยืม เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืม  หนีสิ้นตาม 
 ระยะส้ันจาก จากกิจการ ระยะยาวจาก  สัญญาเช่า 
 สถาบันการเงิน ทีเ่ก่ียวข้องกัน สถาบันการเงิน หุ้นกู้ การเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  28,638,929 923,957 1,542,851 26,917,034 32,321 
การเคล่ือนไหวในกระแสเงินสด (23,407,687) (227,585) 13,597,800 9,500,000 (12,241) 
การเปล่ียนแปลงของรายการที่ไม่ใช่เงนิสด      
   จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - - (83,429) - - 
   จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - (22,144) - 
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน - - 15,385 - - 
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู ้ - - - 10,638 - 

   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 9,038 (2,873) (201,632) (236,648) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 5,240,280 693,499 14,870,975 36,168,880 20,080 

 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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38 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ 
 
38.1 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สญัญาซ้ือท่ีดิน 48,500 ลา้นรูเปีย - - - 
     

สญัญาสร้างอาคารโรงงาน 
   และคลงัสินคา้ 

583 ลา้นบาท 
- 

167 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

- 
- 

- 
- 

 12 ลา้นยโูร 3 ลา้นยโูร - - 
     

สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 246 ลา้นบาท 
- 

168 ลา้นบาท 
1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

23 ลา้นบาท 
- 

2 ลา้นบาท 
- 
 

 1 ลา้นยโูร 3 ลา้นยโูร - - 
 
38.2 การคํา้ประกัน 

 
ก) ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม พ .ศ . 2561 บริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทจาํนวน  29 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2560: จาํนวน 31 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั 
ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ยจาํนวน 92 ลา้นบาท  

2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  2 ล้านยูโร 7 ล้านโครนนอร์เวย์ และ 1 ล้านสล็อตติโปแลนด์ (พ .ศ . 2560: จาํนวน  91 ล้านบาท  
2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 3 ล้านยูโร 6 ล้านโครนนอร์เวย ์และ 1 ล้านสล็อตติโปแลนด์) ซ่ึงเก่ียวกับการดาํเนินงานตามปกติ 
ของบริษทัยอ่ย 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 13 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2560: จาํนวน  
13 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงออกให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ของ
กลุ่มบริษทั 

ง) ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม  พ .ศ. 2561 บริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทจาํนวน  21 ล้านยูโร  
9 ล้านเหรียญแคนาดา และ 6 ล้านหยวน (พ .ศ . 2560: จํานวน  22 ล้านยูโร 8 ล้านเหรียญแคนาดา และ 6 ล้านหยวน)  
เพือ่ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทั 
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38 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 
 
38.3 ภาระผูกพนัทีเ่ป็นข้อผูกมดัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 
กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับท่ีดิน เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ พื้นท่ีและอุปกรณ์สํานักงาน ยอดรวมของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
พนั 

พ.ศ. 2560 
พนั 

พ.ศ. 2561 
พนั 

พ.ศ. 2560 
พนั 

     

ภายใน 1 ปี     
   บาท 217,864 168,770 144,062 107,967 
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,290 2,554 251 173 
   ยโูร 4,208 3,443 - - 
   โครนนอร์เวย ์ 1,860 750 - - 
   เหรียญแคนนาดา 4 4 - - 
   ปอนดอ์งักฤษ 262 - - - 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     
   บาท 461,283 367,998 347,529 289,623 
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 8,021 7,761 489 326 
   ยโูร 4,432 5,216 - - 
   โครนนอร์เวย ์ 5,690  -  
   เหรียญแคนนาดา 10 13 - - 
   ปอนดอ์งักฤษ 630 - - - 
เกินกว่า 5 ปี     
   บาท 131,496 68,683 125,235 64,921 
   เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,959 3,364 - - 
   ยโูร 594 62 - - 
  โครนนอร์เวย ์ 1,315 - -  
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38 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 
 
38.4 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 ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มท่ี รวมถึงการมอบเอกสารและ
หลกัฐานอ่ืนตามหมายเรียก ทั้งน้ี Tri-U ไดรั้บการผอ่นผนัแบบมีเง่ือนไข (Conditional Leniency Program) ซ่ึงสถานะการผ่อนผนัแบบ
มีเง่ือนไขดงักล่าวหมายความว่า หากทาง Tri-U และผูบ้ริหารหรือพนกังานของ Tri-U ให้ความร่วมมือในขั้นตอนของการสอบสวน 
จะไม่ถูกดาํเนินคดีหรือถูกเรียกใหต้อ้งชาํระค่าปรับ ปัจจุบนัการสอบสวนดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ  
 
นอกจากน้ี Tri-U ไดถู้กฟ้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งหลายคดีทั้งท่ีถูกดาํเนินคดีแบบกลุ่มและท่ีถูกฟ้องร้องโดยตรง ซ่ึงโจทก์ ไดแ้ก่ 
ร้านคา้ปลีก ร้านขายของชาํ และลูกคา้หลายรายท่ีอา้งว่าซ้ืออาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึกจาก Tri-U และจาํเลยร่วม คาํฟ้องคดี
แพ่งดังกล่าวได้ระบุเร่ืองการร่วมกนักาํหนด 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  
 
ระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2561 Tri-U ไดข้อ้สรุปสาํหรับขอ้เรียกร้องทางแพ่งเก่ียวกบัการป้องกนัการผูกขาดกบัหน่ึงในลูกคา้
ปลีกรายใหญ่ท่ีสุด โดย Tri-U ไดมี้การจ่ายชาํระเงินและจะมีการเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และนโยบายส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ใหม่ร่วมกนั รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์นวตักรรมผ่านร้านคา้ปลีกดังกล่าว นอกจากน้ี Tri-U ยงัได้บรรลุขอ้ตกลงท่ีจะจ่ายชาํระ 
ขอ้เรียกร้องใหแ้ก่กลุ่มผูค้า้ปลีกรายต่าง ๆ จากขอ้ตกลงในสัญญาดงักล่าว Tri-U ไดป้ระมาณการจาํนวนท่ีจะตอ้งชาํระทั้งหมดสาํหรับ
คดีแพง่ซ่ึงไดถู้กรับรู้ในระหวา่งไตรมาสสองเป็นจาํนวน 42.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
 
John West Foods Limited (JWF) 
 
เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2561 JWF ได้รับแจง้เก่ียวกบัแผนเพื่อการดาํเนินการของสํานักงานอยัการแห่งสหราชอาณาจกัร (UK 
Crown Prosecution Service) ในการดาํเนินคดีต่อ JWF บนข้อกล่าวอ้างว่ากระทาํความผิดเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการทาํประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing)  อนัเน่ืองมาจากการนําเข้าปลาจาก
ประเทศกานาในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง ปีพ.ศ. 2557 โดยการพิจารณาคดีนดัแรกมีข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2561 
ณ ศาลมาจีสเตรท (Magistrate court) ไทน์แอนด์แวร์ (Tyne & Wear) ขณะน้ี JWF อยู่ในระหว่างการต่อสู้คดี และยงัไม่สามารถ
คาดการณ์ความเป็นไปไดใ้นผลของคดีดงักล่าว 
 
นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยบางแห่งในกลุ่มบริษทั Thai Union Europe อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี โดยบริษทัยอ่ย
ไดใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ซ่ึงผลจากการตรวจสอบยงัไม่เป็นท่ีสรุป อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
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39 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

มูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ทางการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์      
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 783,656 854,011 684,750 563,955 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 20,615 - - 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 1,276,914 1,888,653 1,276,914 1,888,653 

 2,060,570 2,763,279 1,961,664 2,452,608 

     
หนีสิ้น     
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 122,166 236,576 65,100 63,112 
สญัญาสิทธิ 2,790 19,325 - 306 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 56,153 9,943 - - 
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 436,807 530,698 436,807 530,698 

 617,916 796,542 501,907 594,116 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) - สุทธิ 1,442,654 1,966,737 1,459,757 1,858,492 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

133 

39 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
39.1 สัญญาแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ  

 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้ และการกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงิน
เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดงัน้ี 
 
สกุลเงนิ สินทรัพย์ทางการเงนิ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
หนีสิ้นทางการเงิน 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

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

ยโูร 489,407 499,976 77,021 144,271 37.13 39.03 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,348,219 1,136,368 509,975 528,251 32.45 32.68 
เยน 89,834 109,278 27,470 398,670 0.29 0.29 
โครนนอร์เวย ์ 21,273 6,038 87,428 33,900 3.70 3.96 
ปอนดอ์งักฤษ 84,133 69,384 46,786 48,332 41.07 43.99 
โครนสวเีดน 5,870 2,214 138 4,526 3.60 3.96 
ปอนดโ์ปแลนด ์ 234,616 249,457 119,096 129,569 8.64 9.34 
โคลูนาเช็ก 2,399 6,235 727 2,272 1.44 1.53 
เซดีกานา 27,490 3,820 172,624 2,363 5.53 5.44 
หยวน 27,571 17,918 61,764 9,051 4.72 5.01 
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39 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
39.1 สัญญาแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ (ต่อ) 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 จํานวน จํานวน อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน 
ท่ีซื้อ 
(ล้าน) 

ท่ีขาย 
(ล้าน) จํานวนท่ีซื้อ จํานวนท่ีขาย 

 
วันครบกําหนดตามสัญญา 

     

บริษัท    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 764 32.41 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
30.79 - 33.58 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
มกราคม พ.ศ. 2562 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เยน - 216 - 0.29 - 0.30 บาทต่อเยน มิถุนายน พ.ศ. 2562  - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ยโูร - 217 - 37.49 - 48.45บาทต่อยโูร มีนาคม พ.ศ. 2562 - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ปอนดอ์งักฤษ - 10  41.52 - 44.74 บาทต่อปอนดอ์งักฤษ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
      

บริษัทย่อย      
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 265 32.60 -33.12 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
31.77 - 33.19 บาท 

ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 
มกราคม พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เยน - 227 - 0.29 - 0.30 บาทต่อเยน มิถุนายน พ.ศ. 2562  - มกราคม พ.ศ. 2563 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 6 - 23.31 – 24.18 บาท 

ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย 
เมษายน พ.ศ. 2562 - กนัยายน พ.ศ. 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 27 - 0.82 - 0.86 ยโูร 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 20 - 0.71 - 0.79 ปอนดอ์งักฤษ 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- มกราคม พ.ศ. 2562 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 2 - 3.75 - 3.79 ปอนดโ์ปแลนด ์
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

มกราคม พ.ศ. 2562 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 - 6.84 – 6.85 หยวนจีน 
ต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- มกราคม พ.ศ. 2562 - สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ยโูร 39 - 0.90 - 0.92 ปอนดอ์งักฤษต่อยโูร - มกราคม พ.ศ. 2562 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ยโูร - 1 - 9.76 - 9.89 โครนนอร์เวยต่์อยโูร มีนาคม พ.ศ. 2562 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
โครนนอร์เวย ์ 397 - 0.10 ยโูรต่อโครนนอร์เวย ์ - มกราคม พ.ศ. 2562 - ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
โครนนอร์เวย ์ 5 - 0.09 ปอนดอ์งักฤษต่อโครนนอร์เวย ์ - มกราคม พ.ศ. 2562 - กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ปอนดโ์ปแลนด ์ 2 - 0.23 ยโูรต่อปอนดโ์ปแลนด ์ - มกราคม พ.ศ. 2562 - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ปอนดโ์ปแลนด ์ 2 - 0.27 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปอนด์

โปแลนด ์
- มกราคม พ.ศ. 2562 - มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
บาทไทย 7 - 0.21 หยวนจีน 

ต่อบาทไทย 
- มีนาคม พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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39 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
39.1 สัญญาแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ (ต่อ) 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี (ต่อ) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 จํานวน จํานวน อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ  

สกุลเงิน 
ท่ีซื้อ 
(ล้าน) 

ท่ีขาย 
(ล้าน) จํานวนท่ีซื้อ จํานวนท่ีขาย 

 
วนัครบกําหนดตามสัญญา 

     

บริษัท    
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 - 48.45บาทต่อยโูร มีนาคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ปอนดอ์งักฤษ - 20  43.73 - 44.24 บาทต่อปอนดอ์งักฤษ มิถุนายน พ.ศ. 2561  - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
      

บริษัทย่อย      
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 ปอนดโ์ปแลนด ์
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 ปอนดอ์งักฤษต่อโครนนอร์เวย ์ - มกราคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ปอนดโ์ปแลนด ์ 2 - 0.24 ยโูรต่อปอนดโ์ปแลนด ์ - มกราคม พ.ศ. 2561 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ปอนดโ์ปแลนด ์ 9 - 0.28 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปอนด์

โปแลนด ์
- พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสัญญาสิทธิท่ีในอนาคตท่ีมีเง่ือนไขพิเศษกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง 
โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวมีการซ้ือเงินตราต่างประเทศจาํนวน 9 ลา้นโครนนอร์เวย ์โดยมีอตัราแลกเปล่ียนท่ี 0.11 ยโูรต่อ 1 โครนนอร์เวย ์
(พ.ศ. 2560 : จาํนวน 54 ลา้นโครนนอร์เวย ์โดยมีอตัราแลกเปล่ียนท่ี 0.11 ยูโรต่อ 1 โครนนอร์เวย)์ สัญญาดงักล่าวจะครบกาํหนด
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
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39 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
39.2 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 

 
รายละเอียดของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 
บริษทั 
 
บริษทัไม่มีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
บริษทัยอ่ย 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 จาํนวนเงินต้น อัตราดอกเบีย้รับตาม 

สัญญาแลกเปล่ียน 
อัตราดอกเบีย้จ่ายตาม 
สัญญาแลกเปล่ียน 

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 

 
39.3 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ 

 
รายละเอียดของสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 
บริษทั 
 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้รับตามสัญญา สกุลเงินและอัตราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 

จาํนวนเงินต้น อัตราดอกเบีย้ จาํนวนเงินต้น อัตราดอกเบีย้ 

1 4,106 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.32 97 ลา้นยโูร - ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

2 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

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 
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39 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
39.3 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
รายละเอียดของสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
บริษทั (ต่อ) 
 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้รับตามสัญญา สกุลเงินและอัตราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 

จาํนวนเงินต้น อัตราดอกเบีย้ จาํนวนเงินต้น อัตราดอกเบีย้ 

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 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 2,529 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 เมษายน พ.ศ. 2569 
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39 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
39.3 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
รายละเอียดของสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
บริษทั (ต่อ) 

 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้รับตามสัญญา สกุลเงินและอัตราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 
จาํนวนเงินต้น อัตราดอกเบีย้ จาํนวนเงินต้น อัตราดอกเบีย้ 

1 614 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั THBFIX 
3 เดือนลบร้อยละ 0.06 

20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.54 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

2 14 ลา้นเหรียญ  
   สหรัฐฯ 

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 ลา้นเหรียญ 
   สหรัฐฯ 

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 

13 29 ลา้นยโูร อตัราดอกเบ้ียลอยตวั EURIBOR 
3 เดือนบวกร้อยละ 2.10 

125 ลา้นสลอ็ตติ
โปแลนด ์

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั WIBOR  
3 เดือนบวกร้อยละ 3.38 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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39 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
39.3 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 
รายละเอียดของสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
บริษทั (ต่อ) 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 สกุลเงินและอัตราดอกเบีย้รับตามสัญญา สกุลเงินและอัตราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 
จาํนวนเงินต้น อัตราดอกเบีย้ จาํนวนเงินต้น อัตราดอกเบีย้ 

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 ลา้นเหรียญ 
   สหรัฐฯ 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.66 2,529 ลา้นบาท - เมษายน พ.ศ. 2569 
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40 การส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษทัได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตอาหารสําเร็จรูปหรือ 
ก่ึงสาํเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก อาหารพร้อมรับประทานแช่แขง็ สัตวน์ํ้ าแช่แขง็ อาหารสัตวบ์รรจุภาชนะผนึก ภายใตสิ้ทธิประโยชน์น้ี 
บริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีและอากรตามรายละเอียดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมรวมถึงการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุใน
บตัรส่งเสริม 
 
รายไดแ้ยกตามกิจการท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสามารถแสดงไดด้งัน้ี โดยรายไดจ้ากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนรวมรายไดท้ั้งท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามบตัรส่งเสริมการลงทุน และรายไดท่ี้ครบกาํหนดสิทธิการยกเวน้  
 
 
สําหรับปีส้ินส้ินสุดวนัที ่

กิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน 

กิจการท่ีไม่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน 

 
รวม 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,931,669 3,709,801 1,695,686 1,832,226 4,627,355 5,542,027 
รายไดจ้ากการส่งออก 14,306,277 16,077,247 7,420,149 565,924 21,726,426 16,643,171 

รวมรายไดจ้ากการขาย 17,237,946 19,787,048 9,115,835 2,398,150 26,353,781 22,185,198 

 
41 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
เงนิปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 
ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานประจาํปีพ.ศ. 2561 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นจาํนวนเงิน 1,909 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลการดาํเนินงานรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 1,193 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 
0.15 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 716 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562 
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