
 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
 
เสนอ ผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล 
ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล  
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้ งหมดซ่ึงอาจจะพบ 
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าข้ึน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
พงทว ีรัตนะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 
 

กรุงเทพมหานคร 
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)* (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)*

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 802,664 1,585,654 93,080 579,537

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 4, 9, 19 14,797,718 16,018,214 4,199,538 4,840,763

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 19 124,543 170,850 12,602,749 14,274,734

ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 19 - - 500,978 611,424

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 36,859,224 38,371,250 4,340,355 4,498,308

ส่วนของลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 4 - 616,621 - 536,781

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ 4, 7 1,138,577 - 1,006,409 -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4 1,146,936 1,768,512 107,800 195,235

สินทรัพยข์องกลุ่มทีจาํหน่ายทีจดัประเภทไวเ้พือขาย

จากการดาํเนินงานทียกเลิก 11 208,606 489,926 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 55,078,268 59,021,027 22,850,909 25,536,782

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 5,161 1,107 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 30,688,352 30,546,928

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 10,873,211 10,766,530 835,523 835,523

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 118,018 325,030 - 31,600

เงินลงทุนระยะยาว 4, 7 10,775,318 42,071 1,500 1,500

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4, 19 - 11,195,181 35,796,981 34,664,704

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน - สุทธิ - 3,651 - -

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 13 26,408,674 26,476,299 4,641,571 4,615,150

สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ 4, 13 1,721,732 - 565,027 -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 16,017,703 16,272,551 1,845,662 1,558,130

ค่าความนิยม - สุทธิ 12,920,983 13,134,069 - -

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 4 - 1,504,416 - 1,504,416

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ 4, 7 1,966,484 - 1,966,484 -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4 1,521,977 1,422,412 51,458 42,944

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 4 1,263,184 1,751,738 37,647 551,649

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 83,592,445 82,895,055 76,430,205 74,352,544

รวมสินทรัพย์     138,670,713 141,916,082 99,281,114 99,889,326

* กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9, 15 และ 16 มาถือปฏิบตัิตงัแต่วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธีิรับรู้ผลกระทบสะสมจาก

การปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวด ดว้ยวธีิปฏิบตัิดงักล่าว  ตวัเลขเปรียบเทียบไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงใหม่

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบญัชีดงักล่าวมาใชเ้ป็นครังแรกต่อขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม

พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 4

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ                                                                                                             กรรมการ                                                                                     .

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)* (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)*

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 14 15,031,135 13,375,376 7,204,576 3,789,076

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 19 17,356,744 19,726,069 4,050,780 4,395,734

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 99,000 92,600 - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 15 146,875 146,963 - -

ส่วนของหุ้นกูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 16 9,497,470 9,148,592 9,497,470 9,148,592

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี - สุทธิ 4 407,771 39,001 85,464 6,102

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 479,811 438,669 - -

ส่วนของเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 - 207,196 - 118,769

หนีสินสัญญาอนุพนัธ์ 4 223,618 - 94,952 -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 4 163,621 177,238 33,113 29,929

หนีสินของกลุ่มทีจาํหน่ายทีจดัประเภทไวเ้พือขาย

จากการดาํเนินงานทียกเลิก 4, 11 72,449 175,451 - -

รวมหนีสินหมุนเวียน 43,478,494 43,527,155 20,966,355 17,488,202

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 15 14,481,680 14,568,721 14,051,050 14,078,732

หุ้นกู ้- สุทธิ 16 23,469,981 27,013,896 23,469,981 27,013,896

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 4, 19 1,084,197 113,978 477,096 6,700

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 2,530,569 2,470,590 811,869 786,950

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4 4,207,178 4,359,699 - -

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - สุทธิ 4 - 476,329 - 476,329

หนีสินสัญญาอนุพนัธ์ 4 610,264 - 471,692 -

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 4 2,191,889 2,891,670 57,726 532,750

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 48,575,758 51,894,883 39,339,414 42,895,357

รวมหนีสิน 92,054,252 95,422,038 60,305,769 60,383,559

* กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9, 15 และ 16 มาถือปฏิบตัิตงัแต่วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธีิรับรู้ผลกระทบสะสมจาก

การปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวด ดว้ยวธีิปฏิบตัิดงักล่าว  ตวัเลขเปรียบเทียบไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงใหม่

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบญัชีดงักล่าวมาใชเ้ป็นครังแรกต่อขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม

พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 4

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)* (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)*

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 5,971,815,496 หุ้น

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 1,492,954 1,492,954 1,492,954 1,492,954

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

หุ้นสามญั 4,771,815,496 หุ้น

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 1,192,954 1,192,954 1,192,954 1,192,954

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329

กาํไรสะสม 

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4 30,714,794 29,547,602 18,040,885 18,215,189

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 4 (8,716,183) (7,604,709) (356,118) -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 43,289,189 43,233,471 38,975,345 39,505,767

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,327,272 3,260,573 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 46,616,461 46,494,044 38,975,345 39,505,767

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 138,670,713 141,916,082 99,281,114 99,889,326

* กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9, 15 และ 16 มาถือปฏิบตัิตงัแต่วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธีิรับรู้ผลกระทบสะสมจาก

การปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวด ดว้ยวธีิปฏิบตัิดงักล่าว  ตวัเลขเปรียบเทียบไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงใหม่

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบญัชีดงักล่าวมาใชเ้ป็นครังแรกต่อขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม

พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 4

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทยยูเนียน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นําเสนอใหม่)*

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 19 29,369,389 29,329,248 6,454,209 4,839,786

ตน้ทุนขาย 19 (24,987,836) (25,941,066) (5,913,410) (4,613,930)

กําไรขันต้น 4,381,553 3,388,182 540,799 225,856

รายไดด้อกเบีย 19 275,780 239,826 484,413 431,582

รายไดเ้งินปันผล 19 - 4 50,000 230,724

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 100,584 139,266 - 4,979,422

รายไดอื้น 19 131,189 163,631 51,494 42,749

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,889,106 3,930,909 1,126,706 5,910,333

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,644,969) (1,516,253) (179,531) (186,738)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,717,074) (1,778,923) (425,405) (418,468)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินสุทธิ (10,208) - (57,992) -

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสุทธิ (85,636) 579,965 (263,764) 165,342

กาํไร (ขาดทุน) อืนสุทธิ 17 166,868 - 168,388 -

กําไรจากการดําเนินงาน 1,598,087 1,215,698 368,402 5,470,469

ตน้ทุนทางการเงิน (528,400) (502,821) (427,786) (429,704)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 1,069,687 712,877 (59,384) 5,040,765

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12 347,056 300,900 - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 1,416,743 1,013,777 (59,384) 5,040,765

ภาษีเงินได้ 18 (27,078) 12,941 2,046 1,678

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง 1,389,665 1,026,718 (57,338) 5,042,443

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 11 (43,041) (60,029) - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,346,624 966,689 (57,338) 5,042,443

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน):

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,316,435 929,015 (57,338) 5,042,443

จากการดาํเนินงานทียกเลิก (43,041) (60,029) - -

1,273,394 868,986 (57,338) 5,042,443

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 73,230 97,703 - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,346,624 966,689 (57,338) 5,042,443

 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นทีเป็นของส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.28 0.19 (0.01) 1.06

จากการดาํเนินงานทียกเลิก (0.01) (0.01) - -

รวมกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน 0.27 0.18 (0.01) 1.06

* ตวัเลขเปรียบเทียบสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีการนาํเสนอใหม่ ซึงเป็นผลจากการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานทียกเลิกในหมายเหตุฯ ขอ้ 11

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นําเสนอใหม่)*

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 1,346,624 966,689 (57,338) 5,042,443

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

สาํรองอืนเพิมขึน(ลดลง) (13,563) 141,953 - -

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (13,563) 141,953 - -

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงินสุทธิจากภาษีเงินได้ (697,975) (732,163) - -

การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของตราสารทุน

สุทธิจากภาษีเงินได้ 4 (48,774) - (48,771)

การจดัประเภทรายการใหม่จากสาํรองรายการบญัชี

ป้องกนัความเสียงสุทธิจากภาษีเงินได้ 4 716,454 - 777,228 -

การเปลียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสียงสัญญาอนุพนัธ์สุทธิจากภาษีเงินได้ 4 (897,886) - (893,240) -

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (879,403) (780,937) (116,012) (48,771)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (892,966) (638,984) (116,012) (48,771)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 453,658 327,705 (173,350) 4,993,672

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 377,878 226,751 (173,350) 4,993,672

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 75,780 100,954 - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 453,658 327,705 (173,350) 4,993,672

* ตวัเลขเปรียบเทียบสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีการนาํเสนอใหม่ ซึงเป็นผลจากการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั

การดาํเนินงานทียกเลิกในหมายเหตุฯ ขอ้ 11

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

6



บริษัท ไทยยูเนยีน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562

การเปลยีน สํารอง การเปลยีน รวม

จดัสรรแล้ว แปลงในมูลค่า รายการ แปลงสัดส่วน องค์ประกอบ ส่วนได้เสียที

ทุนทอีอกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม ยังไม่ได้ การแปลงค่า ยุติธรรมของ ป้องกัน เงนิลงทุนใน อืนของส่วน รวมส่วน ไม่มอีํานาจ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร งบการเงนิ ตราสารทุน ความเสียง สํารองอืน บริษัทย่อย ของเจ้าของ ของเจ้าของ ควบคุม รวม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 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

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

ลดลงสุทธิจากการเปลยีนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 37,210 37,210 37,210 (67,585) (30,375)

การจ่ายเงินปันผล - - - - - - - - - - - (79,812) (79,812)

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ตามทแีสดงไว้ 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

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นครังแรก 4 - - - (106,202) 1,254 - (232,229) 15,017 - (215,958) (322,160) - (322,160)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 29,441,400 (2,067,107) (4,551) (232,229) (2,135,676) (3,381,104) (7,820,667) 42,911,311 3,260,573 46,171,884

การจ่ายเงินปันผล - - - - - - - - - - - (9,081) (9,081)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 1,273,394 (700,525) 4 (181,432) (13,563) - (895,516) 377,878 75,780 453,658

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 30,714,794 (2,767,632) (4,547) (413,661) (2,149,239) (3,381,104) (8,716,183) 43,289,189 3,327,272 46,616,461

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

7



บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

จัดสรรแล้ว การเปลยีนแปลง รวมองค์ประกอบ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน - สํารองตาม ในมูลค่ายุติธรรม สํารองรายการ อืนของส่วน

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของตราสารทุน ป้องกันความเสียง ของเจ้าของ รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,192,954 19,948,329 149,295 10,239,445 (33,669) - (33,669) 31,496,354

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 5,042,443 (48,771) - (48,771) 4,993,672

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ตามทีแสดงไว้ 1,192,954 19,948,329 149,295 18,215,189 - - - 39,505,767

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบญัชีใหม่มาใชเ้ป็นครังแรก 4 - - - (116,966) - (240,106) (240,106) (357,072)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปรับปรุงใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 18,098,223 - (240,106) (240,106) 39,148,695

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (57,338) - (116,012) (116,012) (173,350)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 18,040,885 - (356,118) (356,118) 38,975,345

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นําเสนอใหม่)*

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 20 2,557,754 2,531,697 803,527 908,109

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัลดลง - 360 - -

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (994,998) (1,244,922) (351,654) (223,454)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,717 12,316 826 2,676

เงินสดจ่ายเพอืการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีไดม้า 12 (96,042) - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - (109,824) (15,924)

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (3,587) - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนระยะยาวอืน (148) (111) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 124,075 140,552 - 5,024,564

เงินสดจ่ายสุทธิเพอืเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั (314,777) (41,820) (1,060,847) (6,927,806)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 - - 100,000 914,203

เงินสดจ่ายเพอืเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 - - (110,120) -

ดอกเบียรับ 61,457 11,087 439,248 301,358

เงินปันผลรับ 87,902 70,784 50,000 33,250

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,106,401) (1,051,754) (1,042,371) (891,133)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1,441,163 (1,301,314) 3,186,015 339,917

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6,400 17,700 - (25,836)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 43,676 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (34,764) (121,326) - (112,500)
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู ้ 16 (3,150,000) - (3,150,000) -

จ่ายดอกเบียและตน้ทุนทางการเงินอืน (588,825) (377,854) (475,874) (334,078)

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (113,450) (8,161) (29,625) (1,952)

เงินสดจ่ายเพอืส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ยจากการเปลียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (30,375) - -

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (108) (47) (108) (47)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,110) (79,171) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (2,448,694) (1,856,872) (469,592) (134,496)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (997,341) (376,929) (708,436) (117,520)

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

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (18,722) (5,799) (19) (4)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสินงวด 8 294,485 189,867 (128,918) 23,669

รายการทีไม่กระทบเงินสด

เจา้หนีค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

(รวมอยูใ่นเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน) 538,323 345,234 283,115 77,462

การจดัประเภทรายการใหม่จากเงินลงทุนในการร่วมคา้

เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 176,648 - 31,600 -

การไดม้าซึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า 13 6,252 - 5,145 -

* ตวัเลขเปรียบเทียบสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีการนาํเสนอใหม่ ซึงเป็นผลจากการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั

การดาํเนินงานทียกเลิกในหมายเหตุฯ ขอ้ 11

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัและบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ เลขท่ี 72/1 หมู่ท่ี 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต  ำบลท่ำทรำย อ  ำเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสำคร บริษทัมีส ำนกังำนสำขำ 15 แห่งในจงัหวดักรุงเทพมหำนครและสมุทรสำคร 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบริษทั” 
 
บริษทัประกอบกิจกำรในประเทศไทย ส่วนบริษทัยอ่ยประกอบกิจกำรทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในประเทศคือเป็นผูผ้ลิต ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แข็ง แช่เยน็ และบรรจุกระป๋อง นอกจำกน้ี บริษทัย่อยในประเทศยงัประกอบธุรกิจ
บรรจุภณัฑ ์ส่ิงพิมพ ์และธุรกิจอำหำรสัตว ์
 
ส่วนธุรกิจหลกัของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศประกอบดว้ยบริษทัย่อยในทวีปอเมริกำ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์จำกกุง้มงักร
และอำหำรทะเลอ่ืน ๆ และเป็นผูน้ ำเขำ้กุง้และอำหำรทะเลแช่แข็ง เพ่ือจดัจ ำหน่ำยให้ภตัตำคำร ร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนคำ้ส่ง และบริษทัย่อยต่ำง ๆ 
ในทวีปยุโรปซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปและแช่เยน็แบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกำ และ
ทวีปออสเตรเลีย ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของตนเอง รวมทั้งบริษทัย่อยในทวปีเอเชียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลในเวียดนำมและ
จีน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีแสดงในสกุลเงินบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอ่ืน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลท่ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนด
เพ่ิมเติมอ่ืนเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขัดแยง้กันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
 

นอกจำกน้ี กลุ่มบริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกลุ่มมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือ
ปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ซ่ึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใชป้ฏิบติัไดอ้ธิบำยใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
 

4 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบัญชีใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรก 
 

กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีเปิดเผยน้ีเป็นกำรอธิบำยผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกลุ่มมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รำยได้จำกกำรสัญญำกับลูกค้ำ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก  
และนโยบำยกำรบญัชีใหม่ท่ีน ำมำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 4.1 
 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนทั้ งสำมฉบบัดงักล่ำวมำถือปฏิบัติตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำร 
ปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุง
ขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจะรับรู้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 อยำ่งไรก็ตำม กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบติัมิไดมี้ผลกระทบ
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 อยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
 

4.1 นโยบำยกำรบัญชีใหม่ที่น ำมำถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

4.1.1  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  

•  กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รำคำทุน

ตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กับโมเดล
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน โดยกลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนยกเวน้สัญญำอนุพนัธ์ท่ีใช้ส ำหรับ 
กำรป้องกนัควำมเส่ียง 
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•  ขอ้ก ำหนดกำรดอ้ยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย

วิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำและสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่
จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัตอ้งพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็นสำมระดบั ในแต่ละระดบัจะก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผือ่ผลขำดทุนและกำรค ำนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำง
กนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15  
ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำจะใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified approach) 
ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุน 
 

•  กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
กิจกำรท่ีใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจัดกำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้ น ๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือ
ขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
ยุติธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง
ภำยใตก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

•  กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

สัญญาอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรสัญญำอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำและวดัมูลค่ำต่อมำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชีส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัข้ึนอยู่กบัวำ่กลุ่มบริษทั
ไดก้ ำหนดให้สัญญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงหรือไม่ รวมทั้ง ลกัษณะของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำม
เส่ียง กลุ่มบริษทัก ำหนดใหสั้ญญำอนุพนัธ์ส่วนหน่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 

•  กำรป้องกันควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์รัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้รำยกำรแลว้ หรือสัญญำผูกมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้
รำยกำร (กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรม) 

•  กำรป้องกันควำมเส่ียงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับกระแสเงินสดของรำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้รำยกำรแลว้ หรือรำยกำรท่ี
คำดกำรณ์ท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก (กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด) 

 
ณ วนัท่ีรับรู้ควำมสัมพนัธ์ในกำรป้องกันควำมเส่ียง กลุ่มบริษัทมีกำรจัดท ำเอกสำรท่ีระบุควำมสัมพนัธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำง
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงรวมถึงกำรเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ี
ใชป้้องกนัควำมเส่ียงท่ีคำดว่ำจะชดเชยกำรเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัจดัท ำ
เอกสำรเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องกำรบริหำรควำมเส่ียงและกลยทุธ์ท่ีน ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรท่ีมีควำมเส่ียง มูลค่ำยติุธรรม
ของสัญญำอนุพนัธ์ท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงไดมี้กำรจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนเม่ือระยะเวลำ
จนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีจ ำนวนมำกกว่ำ 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนหรือ
หน้ีสินหมุนเวียนเม่ือระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีจ ำนวนไม่เกิน 12 เดือน กลุ่มบริษทัจดั
ประเภทสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรคำ้เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหน้ีสินหมุนเวยีน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำอนุพนัธ์ซ่ึงมีกำรก ำหนดและเขำ้เง่ือนไขของ
กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดในส ำรองกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดซ่ึงรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น และรับรู้
ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในรำยกำรก ำไรหรือ
ขำดทุนอื่น 
 
เม่ือมีกำรใช้สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในกำรป้องกันควำมเส่ียงของรำยกำรในอนำคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัท
ก ำหนดให้กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำขององคป์ระกอบรำคำปัจจุบนัเท่ำนั้น
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง และรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงใน
องคป์ระกอบรำคำปัจจุบนัของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเท่ำนั้นในส ำรองรำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด
ซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น กลุ่มบริษทัรับรู้กำรเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบรำคำล่วงหน้ำของสัญญำซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรำยกำร 
ท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง (องคป์ระกอบรำคำล่วงหน้ำท่ีสอดคลอ้งกนั) เป็นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนของส ำรองตน้ทุน 
ในกำรป้องกันควำมเส่ียงซ่ึงแสดงรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจก ำหนดให้กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ทั้งจ  ำนวน (รวมทั้งองคป์ระกอบรำคำล่วงหน้ำ) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ควำมเส่ียง และรับรู้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
ทั้งจ  ำนวนในส ำรองกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
จ ำนวนท่ีสะสมในส่วนของผูถื้อหุ้นจะมีกำรจัดประเภทรำยกำรเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีกลุ่มบริษัทรับรู้รำยกำรท่ีมี 
กำรป้องกนัควำมเส่ียงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 
 
เม่ือเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงนั้นส้ินสุดอำย ุมีกำรจ ำหน่ำยหรือยกเลิก หรือเม่ือกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวไม่เขำ้เง่ือนไข
ของกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนและตน้ทุนในกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีสะสม
และเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นจนกระทัง่เกิดรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ หรือเม่ือรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ไม่คำดวำ่จะเกิดอีกต่อไป 
กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนและตน้ทุนในกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีสะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของ 
ผูถื้อหุน้เป็นก ำไรหรือขำดทุนทนัที 
 

4.1.2 สัญญำเช่ำ 
 
กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล จ ำนวนเงิน 
ท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยว์ดัมูลค่ำ
โดยใชร้ำคำทุน ซ่ึงเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยจ์ะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุ
กำรใชง้ำนของสินทรัพยห์รืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของ
หน้ีสินสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดได ้แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไว ้กลุ่มบริษทัจะใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืม
ส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยสัุญญำระยะส้ันหรือสัญญำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (low-value assets) จะรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำนั้น 
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4.1.3 กำรรับรู้รำยได ้

 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดเ้ม่ือลูกคำ้ไดรั้บกำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงิน
ของส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีกลุ่มบริษัทคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับเป็นกำรแลกเปล่ียน กำรรับรู้รำยได้ของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตำม 
หลกักำรส ำคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
(1) ระบุสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
(2) ระบุแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ 
(3) ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสัญญำ 
(4) ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
(5) รับรู้รำยไดข้ณะท่ีกลุ่มบริษทัเสร็จส้ินกำรปฏิบติัตำมแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 
 
ตำมเง่ือนไขในสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ กลุ่มบริษทัจะบรรลุเง่ือนไขในกำรรับรู้รำยไดเ้ม่ือส่งสินคำ้และโอนกำรควบคุมสินคำ้ให้แก่
ลูกคำ้ ในวนัท่ีท ำสัญญำกบัลูกคำ้ กลุ่มบริษทัประเมินสินคำ้ท่ีระบุในสัญญำเพื่อระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตำมสัญญำ แต่ละภำระท่ีตอ้ง
ปฏิบติัในสัญญำคือกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรท่ีมีควำมแตกต่ำงกัน รำคำของรำยกำรตอ้งปันส่วนให้แต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 
ในสัญญำโดยใชเ้กณฑ์ของรำคำขำยแบบเอกเทศของสินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกันตำมสัญญำท่ีท ำไวก้บัลูกคำ้เพ่ือให้แน่ใจว่ำ 
กำรรับรู้รำยไดถู้กตอ้งและรับรู้ในเวลำท่ีเหมำะสม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตำมสัญญำแล้วโดยกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกค้ำ  
ซ่ึงเป็นเวลำท่ีลูกคำ้ไดก้ำรควบคุมสินค้ำหรือบริกำรนั้น จ ำนวนเงินรำยไดท่ี้รับรู้คือจ ำนวนเงินท่ีปันส่วนให้ภำระท่ีตอ้งปฏิบัติ 
ท่ีเสร็จส้ินนั้น ภำระท่ีตอ้งปฏิบติัอำจเสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง (Point in time) ส ำหรับกรณีกำรส่งมอบสินคำ้ทัว่ ๆ ไปให้ลูกคำ้ 
หรือตลอดช่วงเวลำหน่ึง (Over time) ส ำหรับกรณีกำรส่งมอบบริกำรทัว่ ๆ ไปใหลู้กคำ้ 
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4.2 ผลกระทบต่อข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบัญชีใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 เป็นดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 16,018,214 (4,635) (45,618) 15,967,961 
ส่วนของลูกหน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงินท่ีถึง 
   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สุทธิ 616,621 (616,621) - - 
สินทรัพยสั์ญญำอนุพนัธ์ - 864,835 - 864,835 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,768,512 (208,997) - 1,559,515 
สินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไว ้
   เพื่อขำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 489,926 728 - 490,654 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินลงทุนระยะยำว 42,071 10,954,196 - 10,996,267 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - สุทธิ 11,195,181 (11,195,181) - - 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 26,476,299 - (204,738) 26,271,561 
สิทธิกำรใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ - - 1,838,473 1,838,473 
ลูกหน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน - สุทธิ 1,504,416 (1,504,416) - - 
สินทรัพยสั์ญญำอนุพนัธ์ - 1,273,820 - 1,273,820 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,422,412 55,908 - 1,478,320 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,751,738 (522,436) (127,249) 1,102,053 
     
รวมสินทรัพย์ 141,916,082 (902,799) 1,460,868 142,474,151 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
หนี้สินหมุนเวียน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 19,726,069 (13,142) - 19,712,927 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด 
   ช ำระภำยในหน่ึงปี - สุทธิ 39,001 - 392,972 431,973 
ส่วนของเจำ้หน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงินที่ถึง 
   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 207,196 (207,196) - - 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ - 130,364 - 130,364 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 177,238 (29,364) - 147,874 
หน้ีสินของกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไว ้
   เพื่อขำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 175,451 728 - 176,179 
     
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 113,978 - 1,067,894 1,181,872 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 4,359,699 (43,391) - 4,316,308 
เจำ้หน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน - สุทธิ 476,329 (476,329) - - 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ - 547,996 - 547,996 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,891,670 (473,037) (17,266) 2,401,367 
     
รวมหนี้สิน 95,422,038 (563,371) 1,443,600 96,302,267 
     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,547,602 (123,083) 16,881 29,441,400 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (7,604,709) (216,345) 387 (7,820,667) 
     
รวมส่วนของเจ้ำของ 46,494,044 (339,428) 17,268 46,171,884 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4,840,763 (6,959) (3,930) 4,829,874 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,274,734 (12,825) - 14,261,909 
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 611,424 (8,271) - 603,153 
ส่วนของลูกหน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงินท่ี 
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สุทธิ 536,781 (536,781) - - 
สินทรัพยสั์ญญำอนุพนัธ์ - 768,954 - 768,954 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 195,235 (108,126) - 87,109 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 34,664,704 (248,560) - 34,416,144 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 4,615,150 - (11,459) 4,603,691 
สิทธิกำรใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ - - 589,627 589,627 
ลูกหน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน - สุทธิ 1,504,416 (1,504,416) - - 
สินทรัพยสั์ญญำอนุพนัธ์ - 1,273,820 - 1,273,820 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 42,944 5,551 - 48,495 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 551,649 (522,436) - 29,213 
     
รวมสินทรัพย์    99,889,326 (900,049) 574,238 99,563,515 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 

ฉบับที่ 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
หนี้สินหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด 
   ช ำระภำยในหน่ึงปี - สุทธิ 6,102 - 108,048 114,150 
ส่วนของเจำ้หน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงินท่ีถึง 
   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 118,769 (118,769) - - 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ - 117,987 - 117,987 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,929 (3,325) - 26,604 
     
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 6,700 - 466,190 472,890 
เจำ้หน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน - สุทธิ 476,329 (476,329) - - 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ - 410,495 - 410,495 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 532,750 (473,036) - 59,714 
     
รวมหนี้สิน 60,383,559 (542,977) 574,238 60,414,820 
     
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 18,215,189 (116,966) - 18,098,223 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ - (240,106) - (240,106) 
     
รวมส่วนของเจ้ำของ 39,505,767 (357,072) - 39,148,695 
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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4.2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
ผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 

   
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแลว้) 29,547,602 18,215,189 
   
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงและสัญญำอนุพนัธ์ 103,151 111,197 
สัญญำอนุพนัธ์อื่น - สิทธิกำรลงทุน (8,251) 32,604 
ตรำสำรหน้ี - มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน  (181,799) - 
สัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน (29,544) (29,544) 
กำรเพ่ิมข้ึนจำกค่ำเผือ่ผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (6,640) (6,959) 
กำรเพ่ิมข้ึนจำกค่ำเผือ่ผลขำดทุนเงินใหกู้ย้มืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (224,264) 
กำรปรับปรุงก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (123,083) 

 
(116,966) 

   
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 เฉพำะผลกระทบ 
   จำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั 
   ก่อนกำรปรับปรุงผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 16 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 29,424,519 18,098,223 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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การจัดประเภทและการวดัมลูค่า 
 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้จดักำรสินทรัพย ์
และหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม - 
สัญญำอนุพนัธ์ 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รำคำทุนตัด

จ ำหน่ำย รวม 
   ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 1,585,654 1,585,654 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - - - 15,290,701 15,290,701 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกำรท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั - 

 
- - 170,850 170,850 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น - - - 129,640 129,640 
สินทรัพยสั์ญญำอนุพนัธ์ - 2,138,655 - - 2,138,655 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - 1,107 1,107 
เงินลงทุนระยะยำว 10,969,529 - 26,738 - 10,996,267 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 259,381 259,381 
      
 10,969,529 2,138,655 26,738 17,437,333 30,572,255 
 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือกำรวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นประเภทมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน มีรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วันที ่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 พนับำท 

  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
หน่วยลงทุนในหุน้บุริมสิทธิแปลงสภำพชนิดไถ่ถอนคืนได ้- ไม่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ 10,954,196 
กองทุนเปิด 15,333 
รวมเงินลงทุนระยะยำว 10,969,529 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม - 
สัญญำอนุพนัธ์ 

รำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย รวม 

หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 13,375,376 13,375,376 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 19,547,902 19,547,902 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 92,600 92,600 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - - 147,874 147,874 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ - - 14,715,684 14,715,684 
หุน้กู ้- สุทธิ - - 36,162,488 36,162,488 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ - 678,360 - 678,360 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 1,866,322 1,866,322 
     
 - 678,360 85,908,246 86,586,606 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม - 
สัญญำอนุพนัธ์ 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รำคำทุนตัด

จ ำหน่ำย รวม 
   ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 579,537 579,537 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - - - 4,707,302 4,707,302 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
- - 14,261,909 14,261,909 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น - - - 4,103 4,103 
สินทรัพยสั์ญญำอนุพนัธ์ - 2,042,774 - - 2,042,774 
เงินลงทุนระยะยำว - - 1,500 - 1,500 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - 

 
- - 35,019,297 35,019,297 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - 27,853 27,853 
      
 - 2,042,774 1,500 54,600,001 56,644,275 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม - 
สัญญำอนุพนัธ์ 

รำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย รวม 

หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - - 3,789,076 3,789,076 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 4,375,638 4,375,638 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - - 26,604 26,604 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ - - 14,078,732 14,078,732 
หุน้กู ้- สุทธิ - - 36,162,488 36,162,488 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ - 528,482 - 528,482 
     
 - 528,482 58,432,538 58,961,020 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมีมูลค่ำใกลเ้คียงมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้หุ้นกูซ่ึ้งมีมูลค่ำยติุธรรม
ใกลเ้คียงกบัท่ีเคยเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินของรอบปีบญัชี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
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สัญญาอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัมีรำยกำรสัญญำอนุพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วันที ่ 31 มีนำคม  
พ.ศ. 2562 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - เพือ่คำ้ 130,577 78,125 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 207,517 131,117 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 800,483 655,593 
   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสัญญำอนุพนัธ์ 1,138,577 864,835 
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - เพื่อคำ้ - 2,460 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 1,019,176 572,316 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - เพื่อคำ้ - 58,144 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 876,650 575,445 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม 38,054 32,851 
สัญญำอนุพนัธ์อื่น - เพื่อคำ้ 32,604 32,604 
   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสัญญำอนุพนัธ์ 1,966,484 1,273,820 
   

หนี้สินหมุนเวียน   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - เพื่อคำ้ 18,535 60,096 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 155,184 17,030 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 48,636 47,630 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม 1,263 5,608 
   

รวมหนี้สินหมุนเวียนสัญญำอนุพนัธ์ 223,618 130,364 
   

หนี้สินไม่หมุนเวียน   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 1,518 40,493 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด  470,174 410,495 
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 90,072 56,153 
สัญญำอนุพนัธ์อื่น - เพื่อคำ้ 48,500 40,855 
   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนสัญญำอนุพนัธ์ 610,264 547,996 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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บริษทัมีรำยกำรสัญญำอนุพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ
กจิกำร (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วันที ่ 31 มีนำคม  
พ.ศ. 2562 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - เพื่อคำ้ 127,666 73,344 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 78,259 40,016 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 800,484 655,594 
   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสัญญำอนุพนัธ์ 1,006,409 768,954 
   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - เพื่อคำ้ - 2,460 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 1,019,176 572,316 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - เพื่อคำ้ - 58,144 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 876,650 575,445 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม 38,054 32,851 
สัญญำอนุพนัธ์อื่น - เพื่อคำ้ 32,604 32,604 
   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสัญญำอนุพนัธ์ 1,966,484 1,273,820 
   
หนี้สินหมุนเวียน   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - เพื่อคำ้ 14,183 59,480 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 30,871 5,269 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 48,635 47,630 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม 1,263 5,608 
   

รวมหนี้สินหมุนเวียนสัญญำอนุพนัธ์ 94,952 117,987 
   
หนี้สินไม่หมุนเวียน   
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 1,518 - 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย - กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 470,174 410,495 
   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนสัญญำอนุพนัธ์ 471,692 410,495 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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ส ารองรายการป้องกันความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัมีส ำรองรำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

ส ำรองรำยกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง
ในกระแสเงินสด 

พนับำท 

 
ต้นทุนในกำร

ป้องกนัควำมเส่ียง 
พนับำท 

 
 

รวม 
พนับำท 

    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 186,157 46,072 232,229 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  819,611 86,026 905,637 
กำรจดัประเภทจำกก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปก ำไรขำดทุน    
   - รำยไดจ้ำกกำรขำย 153,078 - 153,078 
   - ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน (859,908) - (859,908) 
   - ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืน 1,439 (9,624) (8,185) 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (9,175) (15) (9,190) 
    
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 291,202 122,459 413,661 
    
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

ส ำรองรำยกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง
ในกระแสเงินสด 

พนับำท 

 
ต้นทุนในกำร

ป้องกนัควำมเส่ียง 
พนับำท 

 
 

รวม 
พนับำท 

    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 194,033 46,073 240,106 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 808,132 86,026 894,158 
กำรจดัประเภทจำกก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปก ำไรขำดทุน    
   - รำยไดจ้ำกกำรขำย 92,305 - 92,305 
   - ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน (859,908) - (859,908) 
   - ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืน - (9,624) (9,624) 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (904) (15) (919) 
    
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 233,658 122,460 356,118 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีตอ้งมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน บริษทัมีรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้และ
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีตอ้งมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
 
ลูกหนีก้ารค้า 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตำมวธีิอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยุ
ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ทั้งหมด 
 
ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษัทมีกำรจัดกลุ่มลูกหน้ีกำรค้ำตำมควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีมี
ลกัษณะร่วมกนั และระยะเวลำเกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดิตคำดว่ำจะเกิดข้ึนพิจำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระเงิน 
ในอดีตและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต 
 
ดว้ยวธีิกำรดงักล่ำว ค่ำเผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2562 

ยังไม่ถึงก ำหนด
ช ำระ 

พนับำท 
ไม่เกนิ 3 เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 
พนับำท 

6 - 12 เดือน 
พนับำท 

เกนิกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       
ยอดลูกหน้ี 10,472,100 3,161,327 224,095 90,909 272,221 14,220,652 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุน 37,162 28,250 11,974 13,993 255,067 346,446 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2562 

ยังไม่ถึงก ำหนด
ช ำระ 

พนับำท 
ไม่เกนิ 3 เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 
พนับำท 

6 - 12 เดือน 
พนับำท 

เกนิกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       
ยอดลูกหน้ี 3,193,145 713,019 34,711 5,429 64,769 4,011,073 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุน 1,056 1,460 2,697 4,908 64,515 74,636 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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กำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กบัค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำ   
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแลว้) 342,217 67,484 
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงยอดยกมำท่ีมีต่อก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,229 7,152 
   
ค่ำเผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 346,446 74,636 
 
เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
บริษทัมีรำยกำรเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ค่ำเผื่อผลขำดทุนถูกจ ำกัดท่ีผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 12 เดือนขำ้งหนำ้ 
 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ส ำหรับเงินให้กูย้ืมระยะส้ันและระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันมีรำยละเอียด 
ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ส ำหรับเงินให้กู้ยืม 
ระยะส้ันแก่กจิกำร 

ที่เกีย่วข้องกนั  

ค่ำเผ่ือผลขำดทุน
ส ำหรับเงินให้กู้ยืม 
ระยะยำวแก่กจิกำร 

ที่เกีย่วข้องกนั  
 พนับำท พนับำท 

   
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแลว้) - 50,262 
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงยอดยกมำท่ีมีต่อก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,825 211,439 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 12,825 261,701 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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4.2.2 สัญญำเช่ำ 

 
ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำววดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม
ของกลุ่มบริษทั อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมดงักล่ำวของกลุ่มบริษทัท่ีน ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 อยูร่ะหวำ่งร้อยละ 4.5 ถึง ร้อยละ 6 และร้อยละ 4.5 ตำมล ำดบั 
 
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัเป็นมูลค่ำตำมบญัชี
ของสิทธิกำรใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผย  
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแลว้) 1,698,697 609,939 
หกั สัญญำเช่ำระยะส้ันท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรง (66,222) (2,675) 
หกั   สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 
 ท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรง (34,904) (11,762) 
บวก  สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ 
     ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 180,970 113,027 
หกั  สิทธิท่ีสำมำรถยกเลิกสัญญำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ (54,621) (48,754) 
หกั  สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (46,430) - 
 1,677,490 659,775 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (216,624) (85,537) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใช ้ 1,460,866 574,238 
หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 152,979 12,802 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,613,845 587,040 
   
ประกอบดว้ย   
   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวยีน 431,973 114,150 
   หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 1,181,872 472,890 

 1,613,845 587,040 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยแ์บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วันที ่ 31 มีนำคม  
พ.ศ. 2562 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2562 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 253,805 260,749 - - 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 1,001,916 1,077,132 398,741 418,573 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 255,642 274,762 61,803 64,871 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 40,783 44,113 54,786 57,506 
ยำนพำหนะ 169,586 181,717 49,697 48,677 
รวมสิทธิกำรใชสิ้นทรัพย ์ 1,721,732 1,838,473 565,027 589,627 
 

5 ประมำณกำรทำงบัญชี 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
คณะผูบ้ริหำรกลุ่มไทยยูเน่ียน คือ ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนจำก
ขอ้มูลท่ีจะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้ริหำรกลุ่มไทยยูเน่ียน โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์และบริกำรกลุ่มบริษทัมี
ส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 
• ผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรูป 
• ผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
• ผลิตภณัฑอ์ำหำรสัตว ์ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่ำ และธุรกิจอ่ืน 
 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนแยกจำกกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจ
เก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไร
ขั้นตน้ ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรขั้นตน้ในงบกำรเงิน 
 
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
งบกำรเงินรวมไดต้ดัรำยกำรระหวำ่งกนัออกแลว้ 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยไดแ้ละก ำไรขั้นตน้ของขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 

ผลติภัณฑ์ 
อำหำร
ทะเล 

แปรรูป 

ผลติภัณฑ์ 
อำหำรทะเล 

แช่แข็งแช่เย็น 
และธุรกจิ 
ที่เกีย่วข้อง 

ผลติภัณฑ์
อำหำรสัตว์ 
ผลติภัณฑ์
เพิม่มูลค่ำ 

และธุรกจิอ่ืน 

รวมส่วน
งำนที่

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ข้อมูล
ทำงกำรเงิน

รวม 
   31 มีนำคม พ.ศ. 2562  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 13,455,983 11,529,178 4,384,228 29,369,389 - 29,369,389 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 4,787,844 1,433,700 1,452,446 7,673,990 (7,673,990) - 
รำยได้รวม 18,243,827 12,962,878 5,836,674 37,043,379 (7,673,990) 29,369,389 
ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 2,602,539 950,728 949,328 4,502,595 (121,042) 4,381,553 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร      (3,362,043) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน      (95,844) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมรำยไดอ่ื้น)      923,666 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (528,400) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้          347,056 
รำยไดอ่ื้น      674,421 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      1,416,743 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้      (27,078) 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง      1,389,665 
ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำน 
   ท่ียกเลิก      (43,041) 
ก ำไรส ำหรับงวด      1,346,624 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 

ผลติภัณฑ์ 
อำหำร
ทะเล 

แปรรูป 

ผลติภัณฑ์ 
อำหำรทะเล 

แช่แข็งแช่เย็น 
และธุรกจิ 
ที่เกีย่วข้อง 

ผลติภัณฑ์
อำหำรสัตว์ 
ผลติภัณฑ์
เพิม่มูลค่ำ 

และธุรกจิอ่ืน 

รวมส่วน
งำนที่

รำยงำน 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

ข้อมูล
ทำงกำรเงิน

รวม 
   31 มีนำคม พ.ศ. 2561  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 14,100,059 11,148,913 4,080,276 29,329,248 - 29,329,248 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 3,305,608 1,418,824 1,037,944 5,762,376 (5,762,376) - 
รำยได้รวม 17,405,667 12,567,737 5,118,220 35,091,624 (5,762,376) 29,329,248 
ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขั้นต้นของส่วนงำน 1,737,738 728,212 627,902 3,093,852 294,330 3,388,182 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร      (3,295,176) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  (ไม่รวมรำยไดอ่ื้น)      93,006 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (502,821) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้         300,900 
รำยไดอ่ื้น      1,122,692 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้      1,013,777 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้      12,941 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง      1,026,718 
ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำน 
   ท่ียกเลิก      (60,029) 
ก ำไรส ำหรับงวด      966,689 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก พนับำท พนับำท 
   ประเทศไทย 3,852,517 3,438,892 
   ประเทศสหรัฐอเมริกำ 11,863,870 11,459,449 
   ประเทศญี่ปุ่น 1,366,320 1,499,546 
   ประเทศในทวปียโุรป 8,197,592 9,048,895 
   ประเทศอ่ืน ๆ 4,089,090 3,882,466 
รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 29,369,389 29,329,248 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือ
มำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทั 
 

7 มูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรำยกำรท่ีมูลค่ำยุติธรรมใกลเ้คียงกบัรำคำ
ตำมบญัชี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม 

 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
ณ วันท่ี 
 
 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

        

ตรำสำรหน้ี - - - - 10,734,052 - 10,734,052 - 
ตรำสำรทุน - - 15,333 - - - 15,333 - 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
   ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ตรำสำรทุน 24,321 - 38 - 1,574 - 25,933 - 
สัญญำอนุพนัธ์          
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
   ล่วงหนำ้ - - 1,357,270 - - - 1,357,270 - 
สัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - - 1,715,187 - - - 1,715,187 - 
ตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืน - - - - 32,604 - 32,604 - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย         
   ตรำสำรทุน  - 40,652 - - - - - 40,652 
รวมสินทรัพย์ 24,321 40,652 3,087,828 - 10,768,230 - 13,880,379 40,652 
         
หน้ีสิน         
สัญญำอนุพนัธ์         
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
   ล่วงหนำ้ - - 175,237 - - - 175,237 - 
สัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - - 520,073 - - - 520,073 - 
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - - 90,072 - - - 90,072 - 
ตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืน - - 48,500 - - - 48,500 - 
รวมหน้ีสิน - - 833,882 - - - 833,882 - 

 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม 

 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
ณ วันท่ี 
 
 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
   ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ตรำสำรทุน - - - - 1,500 - 1,500 - 
สัญญำอนุพนัธ์         
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
   ล่วงหนำ้ - - 1,225,101 - - - 1,225,101 - 
สัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - - 1,715,188 - - - 1,715,188 - 
ตรำสำรอนุพนัธ์อ่ืน - - - - 32,604 - 32,604 - 
รวมสินทรัพย์ - - 2,940,289 - 34,104 - 2,974,393 - 
         
หน้ีสิน         
สัญญำอนุพนัธ์         
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
   ล่วงหนำ้ - - 46,572 - - - 46,572 - 
สัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบ้ีย - - 520,072 - - - 520,072 - 
รวมหน้ีสิน - - 566,644 - - - 566,644 - 

 
ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งงวด 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดมี้กำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยเทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่และอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกลุ่มบริษทัเองมำใชน้อ้ยท่ีสุด
เท่ำท่ีเป็นไปได ้ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งหมดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 
กลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 โดยใชว้ธีิแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำ และกำรคิดลดกระแส
เงินสด โดยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัมำจำกทั้งขอ้มูลท่ีสังเกตได ้และไม่สำมำรถสังเกตไดใ้นตลำด เช่น รำคำหุน้ ส่วนต่ำงอตัรำผลตอบแทน 
ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ยรำยกำรดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วันที ่ 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2562 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

เงินสดในมือ 4,910 4,225 684 1,292 
เงินฝำกกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์ 797,749 1,581,424 92,396 578,245 
เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 3 เดือน 5 5 - - 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 802,664 1,585,654 93,080 579,537 
หกั เงินเบิกเกินบญัชี (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) (508,179) (275,106) (221,998) - 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
   ท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด 294,485 1,310,548 (128,918) 579,537 

 

9 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที ่ 31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 12,299,727 14,220,652 3,347,412 4,011,073 

หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ (295,292) (342,217) (46,877) (67,484) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 12,004,435 13,878,435 3,300,535 3,943,589 

ลูกหน้ีอ่ืน 2,793,283 2,139,779 899,003 897,174 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 14,797,718 16,018,214 4,199,538 4,840,763 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงแสดงรวมในรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินสำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วันที ่ 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2562 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 8,974,736 9,938,724 1,023,234 1,169,201 
ไม่เกิน 3 เดือน 2,147,034 3,027,112 108,615 257,143 
3 - 6 เดือน 318,036 224,095 111,302 3,434 
6 - 12 เดือน 121,787 90,909 1,897 5,429 
เกินกวำ่ 12 เดือน 258,733 272,221 40,279 64,769 
 11,820,326 13,553,061 1,285,327 1,499,976 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ (292,255) (341,164) (42,705) (67,484) 
 11,528,071 13,211,897 1,242,622 1,432,492 
     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 19)     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 148,580 533,376 1,511,084 2,023,944 
ไม่เกิน 3 เดือน 286,747 134,215 518,910 455,876 
3-6 เดือน 44,074 - 32,091 31,277 
 479,401 667,591 2,062,085 2,511,097 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ (3,037) (1,053) (4,172) - 
 476,364 666,538 2,057,913 2,511,097 
     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 12,004,435 13,878,435 3,300,535 3,943,589 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วันที ่ 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2562 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินคำ้ส ำเร็จรูป - สุทธิ 20,904,163 21,327,151 1,673,489 1,959,754 
งำนระหวำ่งท ำ - สุทธิ 352,397 349,284 9,520 5,014 
วตัถุดิบ - สุทธิ 8,316,870 9,415,072 1,889,731 1,657,757 
วสัดุประกอบและภำชนะบรรจุ - สุทธิ 1,818,405 1,949,417 107,162 97,222 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 5,052,449 4,901,460 650,091 768,642 
อะไหล่และของใชส้ิ้นเปลือง - สุทธิ 414,940 428,866 10,362 9,919 
รวมสินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 36,859,224 38,371,250 4,340,355 4,498,308 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งรำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำง
กำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1,493.16 ลำ้นบำท และ 113.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 จ  ำนวน 1,501.27 ลำ้นบำท 
และ 80.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 สินคำ้คงเหลือบำงส่วนของกลุ่มบริษทัจ ำนวน 857.17 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปจ ำน ำไวก้ับสถำบนักำรเงินเพ่ือ 
ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 812.67 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) 
 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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11 สินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยสองส่วนงำน 
ได้แก่ ส่วนงำนประมงในประเทศกำน่ำและส่วนงำนแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด์ตำมท่ีรำยงำนในงบกำรเงินรวมส ำหรับ 
งวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ขอ้มูลทำงกำรเงินของสองส่วนงำนแสดงไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที ่  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  พนับำท พนับำท 

สินทรัพย์ของกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจัดประเภทไว้เพ่ือขำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก   
ส่วนงำนประมง  6,859 8,471 
ส่วนงำนแซลมอนแช่เยน็  201,747 481,455 
รวม  208,606 489,926 
    
หนี้สินของกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจัดประเภทไว้เพ่ือขำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลกิ   
ส่วนงำนประมง  22,466 23,063 
ส่วนงำนแซลมอนแช่เยน็  49,983 152,388 
รวม  72,449 175,451 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกแสดงไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  พนับำท พนับำท 
ส่วนงำนประมง  1,904 9,824 
ส่วนงำนแซลมอนแช่เยน็  (44,945) (69,853) 
รวม  (43,041) (60,029) 
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ส่วนงำนแซลมอนแช่เย็น 
 
ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไดป้ระกำศปิดกิจกำรส่วนงำนแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด ์โดยบริษทัยอ่ยท่ีประกอบ
ข้ึนเป็นส่วนงำนน้ีไดถู้กรำยงำนไวใ้นงบกำรเงินเป็นกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก  
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนแซลมอนแช่เย็นสำมำรถแสดงดังตำรำงขำ้งล่ำง ในงบก ำไรขำดทุนและ 
งบกระแสเงินสดตอ้งแยกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกจำกกำรด ำเนินงำนปกติ ตวัเลขเปรียบเทียบตอ้งมีกำรปรับปรุงยอ้นหลงั 
 
1) กลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สินที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำยจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วันที ่ 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2562 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 13,398 269,685 
สินคำ้คงเหลือ - 4,569 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 83,214 82,133 
อ่ืน ๆ 105,135 125,068 
รวมสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 201,747 481,455 
   
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 32,403 44,545 
อ่ืน ๆ 17,580 107,843 
รวมหน้ีสินของกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขำยจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 49,983 152,388 
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2) ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 

 
ขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก มีดงัน้ี 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  พนับำท พนับำท 

รำยได ้  3,275 373,343 
ขำดทุนขั้นตน้  (18,519) (28,445) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร  3,952 (39,743) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน  (14,567) (68,188) 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)อ่ืน  (551) 927 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  (3,557) (2,380) 
ขำดทุนก่อนหกัภำษีเงินได ้  (18,675) (69,641) 
ภำษีเงินได ้  (26,270) (212) 
ขำดทุนหลงัภำษีเงินได้จำกส่วนงำนด ำเนินงำนท่ียกเลกิ  (44,945) (69,853) 
    
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินส่วนงำนด ำเนินงำนท่ียกเลิก  (7,534) 554 
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกส่วนงำนด ำเนินงำนที่ยกเลกิ  (7,534) 554 
    
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  106,710 (31,619) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน  1,467 - 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน  (109,493) 52,145 
กระแสเงินสดสุทธิ  (1,316) 20,526 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ 
 

จ ำนวนของเงินลงทุนรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วันที ่
 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม   
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

บริษทัยอ่ย - - 30,688,352 30,546,928 
บริษทัร่วม 10,873,211 10,766,530 835,523 835,523 
กำรร่วมคำ้ 118,018 325,030 - 31,600 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
   และกำรร่วมคำ้ 10,991,229 11,091,560 31,523,875 31,414,051 
 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนมีดงัน้ี 
 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

      31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
บริษทัร่วม 375,206 313,494 - - 
กำรร่วมคำ้ (28,150) (12,594) - - 
รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 347,056 300,900 - - 

 

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวำ่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พนับำท 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 30,546,928 
เพ่ิมข้ึน - สุทธิ 109,824 
จดัประเภทรำยกำรใหม่จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 31,600 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 30,688,352 
 

ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัไดเ้พ่ิมสัดส่วนเงินลงทุนใน  บริษทั ทีเอ็มเอซี จ  ำกัด จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ซ่ึงท ำให้
สัดส่วนเงินลงทุนส ำหรับกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 51.00 เป็นจ ำนวนร้อยละ 100.00 ท่ีรำคำจ่ำยซ้ือจ ำนวน 109.82 ลำ้นบำท  
โดยมีจ ำนวนสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรับรู้เป็นจ ำนวน 24.63 ลำ้นบำท ผลต่ำงระหวำ่งรำคำจ่ำยซ้ือและสินทรัพยสุ์ทธิรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม 
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รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

   ทุนเรียกช ำระแล้ว 
สัดส่วนเงนิลงทุนที่ถือ 

โดยบริษัท 
สัดส่วนของส่วนได้เสียที ่

ไม่มีอ ำนำจควบคุม รำคำทุน เงนิปันผลรับระหว่ำงปี/งวด 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบเล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบเล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบเล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบเล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบเล้ว) 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึน้ใน
ประเทศ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

บริษทั ไทยรวมสินพฒันำ 
   อุตสำหกรรม จ ำกดั (TUM) 

ผูผ้ลิตและส่งออกปลำทูน่ำ 
   กระป๋องและอำหำรสตัว ์

ไทย 
 

300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 99.66 99.66 0.34 0.34 2,648,407 2,648,407 - 1,076,322 

บริษทั สงขลำแคนน่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผูผ้ลิตและส่งออกอำหำร 
   ทะเลกระป๋อง 

ไทย 
 

360 ลำ้นบำท 360 ลำ้นบำท 99.55 99.55 0.45 0.45 2,006,664 2,006,664 - 2,867,134 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ำกดั ผูผ้ลิตและส่งออกกุง้แช่แขง็ ไทย 300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 51.00 51.00 49.00 49.00 189,316 189,316 - 79,560 
บริษทั อีเอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์ 
   เซอร์วิส จ ำกดั 

ผูใ้ห้บริกำรฝึกอบรมและ 
   กำรจดักำร 

ไทย 70 ลำ้นบำท 70 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 699 699 - - 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (TFM) ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์ ไทย 820 ลำ้นบำท 820 ลำ้นบำท 66.90 66.90 33.10 33.10 960,951 960,951 - 617,355 
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรำฟฟิกส์ จ ำกดั  ผูผ้ลิตส่ิงพิมพท์ัว่ไป ไทย 40 ลำ้นบำท 40 ลำ้นบำท 98.00 98.00 2.00 2.00 96,019 96,019 - - 
Thai Union North America, Inc. (TUNA) ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 343.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 343.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 - - 11,741,316 11,741,316 - - 
Thai Union Investment Holding  
   Co., Ltd. (TUIH) 

ผูล้งทุน มอริเชียส 0.5 ลำ้นยโูร 0.5 ลำ้นยโูร 100.00 100.00 - - 20,046 20,046 - - 

บริษทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 
   และสตัวน์ ้ ำแช่แขง็ 

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

Seafood International One FZCO ผูจ้ดัจ ำหน่ำย สหรัฐอำหรับ 
เอมิเรตส์ 

0.1 ลำ้นสหรัฐอำหรับ 
เอมิเรตส์เดอร์แฮม 

0.1 ลำ้นสหรัฐอำหรับ 
เอมิเรตส์เดอร์แฮม 

60.00 60.00 40.00 40.00 575 575 - - 

Thai Union China Co., Ltd. ผูจ้ดัจ ำหน่ำย จีน 8 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 8 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 - - 274,146 274,146 - - 
บริษทั ไทยยเูน่ียนออนไลน์ชอ็ป จ ำกดั ธุรกิจพำณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ ไทย 1 ลำ้นบำท 1 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 1,000 1,000 - - 
Thai Union EU Seafood 1 S.A. (TUES1) ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 212 ลำ้นยโูร 212 ลำ้นยโูร 100.00 100.00 - - 10,495,231 10,495,231 - - 
Thai Union Asia Investment Holding  
   Limited 

ผูล้งทุน ฮ่องกง 0.02 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 0.02 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 100.00 100.00 - - 626 
 

626 
 

- 
 

- 
 

บริษทั ทีเอม็เอซี จ ำกดั ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอำหำรกุง้และ 
   ลงทุนในกิจกำรฟำร์ม 
   เพำะพนัธ์ุกุง้และเล้ียงกุง้  

ไทย 1,130 ลำ้นบำท - 100.00 - - - 141,424 - - - 

รวม         30,688,352 30,546,928 - 4,837,845 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

42 

 
บริษทัท่ีอยูภ่ำยใตบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีรวมอยูใ่นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัน้ี 
 

   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ
เเล้ว) 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั     
บริษทั โอคินอสฟู้ด จ  ำกดั ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร ไทย 99.74 99.74 
   (ถือหุ้นโดย แพค็ฟู้ด จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100)    และสตัวน์ ้ำแช่แขง็    
บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ำกดั ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ ไทย 99.54 99.54 
   (ถือหุ้นโดย บริษทั สงขลำแคนน่ิง     ส ำหรับบรรจุอำหำร    
   จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 99)      
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยปลำทูน่ำ เวียดนำม 99.55 99.55 
   (ถือหุ้นโดย บริษทั สงขลำแคนน่ิง 
    จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100) 

   และอำหำรทะเลบรรจุ 
   กระป๋อง 

   

Thai Union Investments North America LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (TUINA) (ถือหุ้นโดย TUNA ร้อยละ 100)     
Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยปลำทูน่ำ สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUNA ร้อยละ 100)    และอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง    
Tri-Union Frozen Products, Inc.  ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (TUFP) (ถือหุ้นโดย TUNA ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลแช่แขง็    
US Pet Nutrition, LLC (USPN)  ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นร้อยละ 99 โดย TUNA และ     อำหำรสตัว ์    
   ร้อยละ 1 โดย Tri-U)     
Tri-Union Frozen Products North America, LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (TUFPNA) (ถือหุ้นโดย TUFP ร้อยละ 100)     
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผูใ้ห้บริกำรดำ้นเทคนิค แคนำดำ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUFPNA ร้อยละ 100)     
Thai Union Europe (TUE) ส ำนกังำนใหญ่ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUES1 ร้อยละ 100)     
MW Brands Seychelles Limited ผูส่้งออกปลำทูน่ำกระป๋อง เซเชลส์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)     
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP) ผูผ้ลิต น ำเขำ้ จดัจ  ำหน่ำยและ ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)    ส่งออกอำหำรทะเลกระป๋อง    
European Seafood Investment  
   Portugal (ESIP) (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและส่งออกปลำซำร์ดีน 
   และปลำแมคคำเรลกระป๋อง 

โปรตุเกส 100.00 100.00 
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   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบเเล้ว) 

   
จัดตั้งขึน้ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลิตปลำทูน่ำกระป๋อง กำนำ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EPP ร้อยละ 100)     
Mareblu SRL ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย อิตำลี 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)     อำหำรทะเลกระป๋อง    
UK Seafood Investments Limited  ผูล้งทุน สหรำช 100.00 100.00 
   (UKSI) (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)     อำณำจกัร   
Indian Ocean Tuna Limited (IOT) ผูผ้ลิตและส่งออกปลำทูน่ำ เซเชลส์ 60.00 60.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 60)    กระป๋อง    
John West Foods Limited (JWUK) ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรำช 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย UKSI ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง อำณำจกัร   
Irish Seafood Investments Limited  ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย ไอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
   (ISIL) (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
John West Holland BV ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย ISIL ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
TTV Limited (ถือหุ้นโดย EPP ร้อยละ 70) หยดุด ำเนินกิจกำร 

   (กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก) 
   (หมำยเหตุขอ้ 11) 

กำนำ 70.00 70.00 

Europeenne De La Mer SAS (EDM) ผูล้งทุน ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUE ร้อยละ 100)        
Merallaiance Armoric SAS ผูผ้ลิตปลำแซลมอนรมควนั ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)     
Imsaum SCI (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100) ให้เช่ำทรัพยสิ์น ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
Meralliance SAS ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย ฝร่ังเศส 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)    ปลำแซลมอนรมควนั    
Meralliance Poland Sp. z.o.o ผูผ้ลิตปลำแซลมอนแช่เยน็ โปแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)        
Naco Trading AS (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100) ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยปลำแซลมอน นอร์เวย ์ 100.00 100.00 
The Edinburgh Salmon Company Ltd.  ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำย สก๊อตแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ESCO) (ถือหุ้นโดย EDM ร้อยละ 100)    ปลำแซลมอนแช่เยน็  

   (กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก) 
   (หมำยเหตุขอ้ 11) 

   

King Oscar AS (KON) ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร นอร์เวย ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUES1 ร้อยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    
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   สัดส่วนเงนิลงทุน 

   (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ
เเล้ว) 

   
จัดตั้งขึน้ 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
King Oscar Inc. ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรัฐอเมริกำ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย KON ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
Norway Foods Europe NV ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย เบลเยีย่ม 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย KON ร้อยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
Thai Union Poland Sp. Z.o.o. ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร โปแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUES1 ร้อยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    
Thai Union Germany GmbH (TUGe) 
   (ถือหุ้นโดย TUES1 ร้อยละ 100) 

ผูล้งทุน เยอรมนี 100.00 100.00 

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลิตสำรสกดัจำกน ้ำมนั เยอรมนี 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUGe ร้อยละ 100)    ปลำทูน่ำ    
Rugen Fisch AG (RUFI) 
   (ถือหุ้นโดย TUGe ร้อยละ 51) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 
   ทะเล 

เยอรมนี 51.00 51.00 

Sassnitz Fisch GmbH 
   (ถือหุ้นโดย RUFI ร้อยละ100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 
   ทะเล 

เยอรมนี 51.00 51.00 

Hawesta-Feinkost Hans Westphal  
   (HAW) (ถือหุ้นโดย RUFI ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 
   ทะเล 

เยอรมนี 51.00 51.00 

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

หยดุด ำเนินกิจกำร เยอรมนี 51.00 51.00 

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

ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky  
   GmbH (ถือหุ้นโดย HEY ร้อยละ 100) 

ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 
   (ถือหุ้นโดย RUFI ร้อยละ 100) 

ให้บริกำรเช่ำสินทรัพย ์ เยอรมนี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 
   (ถือหุ้นโดย RUFI ร้อยละ 100) 

หยดุด ำเนินกิจกำร เยอรมนี 51.00 51.00 

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

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 
   ทะเล 

เยอรมนี 51.00 51.00 

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

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 
   ทะเล 

ลิทูเนีย 51.00 51.00 

Thai Union Canada Inc. (TUCa)  
   (ถือหุ้นโดย TUES1 ร้อยละ 100) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำร 
   ทะเล 

แคนำดำ 100.00 100.00 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั (ต่อ)     
C.H. Rich, Inc. 
   (ถือหุ้นโดย TUCa ร้อยละ 100) 

ตวัแทนจ ำหน่ำยอำหำรทะเล สหรัฐ 
อเมริกำ 

100.00 100.00 

Thai Union Trading Europe B.V. ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยอำหำรทะเล เนเธอร์แลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถือหุ้นโดย TUES1 ร้อยละ 100)     
PT Thai Union Kharisma Lestari 
   (ถือหุ้นโดย TFM ร้อยละ   65) 

ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์ อินโดนีเซีย 43.49 43.49 

Thai Union Hatchery Co., Ltd. 
   (ถือหุ้นโดย TMAC ร้อยละ 100) 

ผูเ้พำะพนัธุ์และอนุบำลลูกกุง้เพ่ือ 
   จ  ำหน่ำยและพฒันำสำยพนัธุ์  

ไทย 100.00 - 

TCM Fishery Co., Ltd. ฟำร์มเพำะพนัธุ์และเล้ียงกุง้ ไทย 75.00 - 
   (ถือหุ้นโดย TMAC ร้อยละ 75)     
TMK Farm Co., Ltd. ฟำร์มเพำะพนัธุ์และเล้ียงกุง้ ไทย 94.44 - 
   (ถือหุ้นโดย TMAC ร้อยละ 94.44)     

 
12.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหวำ่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบเลว้) 10,766,530 835,523 
เพ่ิมข้ึน 3,587 - 
กำรจ ำหน่ำย - สุทธิ (23,491) - 
ส่วนแบ่งก ำไร 375,206 - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ 4,840 - 
เงินปันผลรับ (87,902) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (165,559) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 10,873,211 835,523 
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รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 

 

   สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสีย 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบเล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบเล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบเล้ว) 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ         
บริษทั ลคัก้ี ยเูน่ียน ฟู้ดส์ จ ำกดั ผูผ้ลิตและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 426,985 452,997 
บริษทั บีส ไดเมนชัน่ จ  ำกดั ธุรกิจพำณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ภำยใตเ้วบ็ไซต ์ ไทย 20.00 20.00 1,010 1,010 28,865 28,584 
Avanti Feeds Limited (บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยอิ์นเดีย) (1) ผูผ้ลิตและส่งออกอำหำรสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ำกกุง้ อินเดีย 15.43 15.43 71,922 71,922 806,027 764,953 
Seafood International Two FZCO ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำร สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 40.00 40.00 384 384 - - 
Avanti Frozen Foods Private Limited (ถือหุ้นโดย Avanti Feeds  
   Limited ร้อยละ 60) (2) 

ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑจ์ำกกุง้ อินเดีย 54.53 54.79 679,335 679,335 949,323 887,610 

บริษทั ธรรมชำติ ซีฟู้ด รีเทล จ ำกดั ผูน้ ำเขำ้อำหำรทะเลและร้ำนอำหำรทะเล ไทย 25.10 25.10 45,372 45,372 55,120 49,948 
     835,523 835,523 2,266,320 2,184,092 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         
บริษทั ทีเอ็น ฟำยน์ เคมีคอลส์ จ ำกดั (ถือหุ้นโดย TUM ร้อยละ 49) ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ำกอำหำรทะเล ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 72,655 69,090 
LDH (La Doria) Limited (ถือหุ้นโดย JWF ร้อยละ 20) ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำร สหรำชอำณำจกัร 20.00 20.00 95,940 95,940 500,515 515,396 
Red Lobster Master Holdings. L.P.  และ GGCOF RL Blocker, LLC ผูล้งทุน สหรัฐอเมริกำ 25.00 25.00 8,135,123 8,135,123 6,925,915 6,916,098 
   (ถือหุ้นโดย TUINA ร้อยละ 25)         
Avanti Feeds Limited (บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยอิ์นเดีย) (1) 
   (ถือหุ้นโดย TUAIH ร้อยละ 8.78) 

ผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑจ์ำกกุง้ อินเดีย 8.78 9.22 40,884 42,949 493,990 456,805 

TUMD Luxembourg S.a.r.l (ถือหุ้นโดย TUES1 ร้อยละ 45) ผูล้งทุน ลกัเซมเบิร์ก 45.00 45.00 524,968 524,968 501,393 508,949 
Nutrifish (ถือหุ้นโดย TUES1) (3) ผูผ้ลิต Marine ingredients ฝร่ังเศส - - 116,100 116,100 112,423 116,100 
     8,957,085 8,959,150 8,606,891 8,582,438 
     9,792,608 9,794,673 10,873,211 10,766,530 
(1) เงินลงทุนของกลุ่มบริษทัใน Avanti Feeds Limited รวมเป็นร้อยละ 24.21 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ร้อยละ 24.65) 

(2) บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจำกบริษทัมีสิทธิออกเสียงในบริษทัร่วมไม่เกินก่ึงหน่ึงของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(3) บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจำกบริษทัมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในบริษทัร่วมดงักล่ำว 
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12.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ระหวำ่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบเเลว้) 325,030 31,600 
ส่วนแบ่งขำดทุน (28,150) - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (176,648) (31,600) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2,214) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 118,018 - 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 บริษทัซ้ือสัดส่วนเงินลงทุนเพ่ิมในบริษทั ทีเอม็เอซี จ  ำกดั จำกผูร่้วมคำ้อีกรำยหน่ึง โดยท ำใหสั้ดส่วนเงิน
ลงทุนส ำหรับบริษทัเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 100.00 บริษทัไดมี้กำรจดัประเภทมูลค่ำเงินลงทุนสุทธิตำมบญัชีจำกเงิน
ลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 
รำยละเอียดเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้มีดงัต่อไปน้ี 
 

       มูลค่ำตำมบัญชี 
   สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

   
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เล้ว) 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เล้ว) 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เล้ว) 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษัท        
บริษทั ทีเอ็มเอซี จ ำกดั 
   (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561:  
   กำรร่วมคำ้ของ TU และ 
   บริษทัอ่ืนในสัดส่วน 51:49) 

ผูจ้  ำหน่ำยอำหำรกุง้และ
ลงทุนในกิจกำรฟำร์ม
เพำะพนัธุ์กุง้และเล้ียงกุง้ 

ไทย - 51.00 - 31,600 - 202,035 

         
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษัทย่อย        
Moresby International  
   Holdings Inc. 

ผูล้งทุนในธุรกิจกำร 
   จบัปลำ 

หมู่เกำะ 
บริติช 

33.22 33.22 170,655 170,655 61,293 64,689 

   (กำรร่วมคำ้ของ TUM และ 
   บริษทัอ่ืนในสัดส่วน 33:67) 

 เวอร์จ้ิน       

Seafood International  
   Holdco (กำรร่วมคำ้ของ  
   TUGe และบริษทัอ่ืนใน 
   สัดส่วน 41:59) 

ผูล้งทุน หมู่เกำะเคย์
แมน 

41.00 41.00 59,150 
 

59,150 
 

56,725 
 

58,306 
 

รวม     229,805 261,405 118,018 325,030 
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13 ท่ีดนิ อำคำร และอุปกรณ์ สิทธิกำรใช้สินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 
กำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ สิทธิกำรใชสิ้นทรัพย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดนิ อำคำร สิทธิกำรใช้ สินทรัพย์ ที่ดนิ อำคำร สิทธิกำรใช้ สินทรัพย์ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี และอุปกรณ์ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 
   31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 
   (ตรวจสอบแลว้) 26,476,299 - 16,272,551 4,615,150 - 1,558,130 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช ้ 
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 4) (204,738) 1,838,473 - (11,459) 

 
 
 

589,627 - 
กำรซ้ือกิจกำร (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12.1) 394,146 3,078 143 - - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 723,077 6,252 308,047 157,508 5,145 300,681 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ 599 (13,230) (1,198) - - - 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - สุทธิ (26,500) (30) - (4,206) - - 
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - สุทธิ (846) - (2) (136) - (2) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (700,854) (117,400) (55,066) (115,287) (29,745) (13,147) 
กำรกลบัรำยกำรจำกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - - 3,282 - - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (252,509) 4,589 (510,054) - - - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ  
   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 26,408,674 1,721,732 16,017,703 4,641,570 565,027 1,845,662 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศจ ำนวนรวม 596.73 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 612.37 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงินเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือและเงินกูย้ืมระยะส้ันและระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14 และ 15) 
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14 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วันที ่ 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2562 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เงินเบิกเกินบญัชี 508,179 275,106 221,998 - 
เงินกูย้มืระยะส้ัน 10,109,604 8,148,552 5,163,894 2,463,770 
ทรัสตรี์ซีทและสินเช่ือเพ่ือกำรส่งออก 4,413,352 4,951,718 1,818,684 1,325,306 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 15,031,135 13,375,376 7,204,576 3,789,076 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชี ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียอยู่ระหว่ำงร้อยละ 1.25 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.15 ต่อปี (ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ร้อยละ 1.25 ต่อปี) กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะส้ัน ทรัสต์รีซีท และสินเช่ือเพ่ือกำรส่งออกซ่ึงมีอตัรำ
ดอกเบ้ียอยู่ระหว่ำงร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 5.22 ต่อปี  และระหว่ำงร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.85 ต่อปี ตำมล ำดับ (ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี และระหวำ่งร้อยละ 0.70 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.85 ต่อปี ตำมล ำดบั) 

 
วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 13) และสินคำ้คงเหลือ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 10) ของกลุ่มบริษทั 
 

15 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้
ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

(ยังไม่ได้
ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที่  31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
     ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -  สุทธิ 146,875 146,963 - - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนของเงินกูย้มืระยะยำว 
     จำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 14,481,680 14,568,721 14,051,050 14,078,732 
รวมเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 14,628,555 14,715,684 14,051,050 14,078,732 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวัน ที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 14,715,684 14,078,732 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน 4,133 4,133 
กำรจ่ำยคืนเงินกูย้มื (34,764) - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (10,824) - 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน (32,073) (31,815) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (13,601) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 14,628,555 14,051,050 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเป็นสัญญำกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่งเพ่ือใช้ใน 
กำรด ำเนินงำน ซ้ือเคร่ืองจกัร ลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ และก่อสร้ำงโรงงำน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน
จ ำนวน 228.68 ลำ้นบำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 248.33 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัโดยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั 
(หมำยเหตุฯ ขอ้ 13)โดยกลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญำวงเงินสินเช่ือ รวมทั้งรักษำอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
บำงประกำร และรวมถึงกำรจ ำกดักำรก่อหน้ี กำรท ำสัญญำเช่ำเพ่ือกำรลงทุน รำยจ่ำยฝ่ำยทุน รำยกำรเก่ียวกบักิจกำรในกลุ่มบริษทักำรจดัสรร
และจ่ำยเงินปันผล  
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของกำรคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้มืกบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วันที่  31 มีนำคม พ.ศ. 2562 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
สกุลเงินบำท 30,332 ลำ้นบำท 32,840 ลำ้นบำท 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 258 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 265 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
สกุลเงินยโูร 11 ลำ้นยโูร 24 ลำ้นยโูร 
สกุลเงินดอลลำร์แคนำดำ 3 ลำ้นดอลลำร์แคนำดำ 2 ลำ้นดอลลำร์แคนำดำ 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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16 หุ้นกู้ - สุทธิ 
 
กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูใ้นระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พนับำท 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 36,162,488 
กำรจ่ำยคืนหุน้กู ้ (3,150,000) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (47,723) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย 2,686 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 32,967,451 

 

17 ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืนสุทธิ 
 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไรสุทธิจำกสัญญำอนุพนัธ์ท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรป้องกนัควำมเส่ียง 173,756 - 176,677 - 
ควำมไม่มีประสิทธิผลในกำรป้องกนัเส่ียงจำกสัญญำอนุพนัธ์ 19,400 - 7,303 - 
ขำดทุนอื่น สุทธิ (26,288) - (15,592) - 
 166,868 - 168,388 - 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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18 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 98,072 95,476 - - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (44,724) (108,205) (2,046) (1,678) 
 53,348 (12,729) (2,046) (1,678) 
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ซ่ึงเกดิจำก     
   - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 27,078 (12,941) (2,046) (1,678) 
   - จำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11) 26,270 212 - - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 53,348 (12,729) (2,046) (1,678) 
 
ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกับท่ีใช้กบัก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนส ำหรับกลุ่มบริษทัและบริษทั คือ อตัรำร้อยละ 3.81 และ ร้อยละ -3.45 (31 มีนำคม พ.ศ. 2561 อตัรำร้อยละ -1.33 และร้อยละ -0.03) 
ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเกิดจำกกำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศ 
ในระหวำ่งไตรมำสหน่ึงของปี พ.ศ. 2561 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ กลุ่มของครอบครัวจนัศิริ โดยถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 
19.60 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทั จ ำนวนหุน้ท่ีเหลือถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญัไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 12 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
19.1 รำยได้จำกกำรขำย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บริษทัยอ่ย - - 3,521,243 1,815,392 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 633,712 622,528 1,235 3,429 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 190,802 208,157 71,351 81,587 
 824,514 830,685 3,593,829 1,900,408 
     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บริษทัยอ่ย - - 445,928 412,651 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 232,736 218,121 1,182 - 
 232,736 218,121 447,110 412,651 
        
รำยได้เงินปันผล     
   บริษทัยอ่ย - - - 197,474 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ - - 50,000 33,250 
 - - 50,000 230,724 
        
รำยได้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 37,820 25,774 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 33,856 25,763 90 119 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 72 88 72 64 
 33,928 25,851 37,982 25,957 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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19.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บริษทัยอ่ย - - 432,129 261,754 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 313,823 129,161 4,503 2,817 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 312,133 350,391 21,358 29,542 
 625,956 479,552 457,990 294,113 
     

ซ้ือสินทรัพย์ถำวร     
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 28,942 30,144 907 5,545 
 28,942 30,144 907 5,545 

 

19.3 ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำ ซ้ือสินทรัพย์ถำวร และซ้ือบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วันที ่
 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
   บริษทัยอ่ย - - 2,013,860 2,458,327 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 434,283 619,742 33,142 39,976 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 42,081 46,796 10,911 12,794 
 476,364 666,538 2,057,913 2,511,097 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 598,072 581,510 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้(1) 1,101,591 901,213 - 305 
 1,101,591 901,213 598,072 581,815 
     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
   บริษทัยอ่ย - - 558,499 501,459 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 125,388 278,618 1,090 8,166 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 64,474 52,977 1,188 1,064 
 189,862 331,595 560,777 510,689 
 

(1) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกบริษทัร่วมในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมส่วนท่ีจดัไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
อ่ืนจ ำนวน 550.32 ลำ้นบำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ  ำนวน 450.45 ลำ้นบำท) 



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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19.4 ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยังไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
ณ วันที ่
 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
   บริษทัยอ่ย - - 262,750 - 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 178,880 - 128,372 - 
 178,880 - 391,122 - 
 

19.5 เงินให้กู้ยืมแก่/เงินกู้ยืมจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้
ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

(ยังไม่ได้
ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

ณ วันที่  31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 12,602,749 14,103,884 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 124,543 170,850 - 170,850 
 124,543 170,850 12,602,749 14,274,734 
     
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 36,297,959 35,276,128 
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ - 11,195,181 - - 

 - 11,195,181 36,297,959 35,276,128 
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กำรเปล่ียนแปลงในเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
รำคำตำมบญัชีตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 11,195,181 35,276,128 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 9 มำใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 4) (11,195,181) (256,831) 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ิมข้ึน - 110,120 
รับคืนเงินใหกู้ย้มื - (100,000) 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ - 2,340,234 
กำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรม - 14,077 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - (60,261) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - (1,025,508) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) - 36,297,959 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้
ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

(ยังไม่ได้
ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

ณ วันที่  31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 99,000 92,600 - - 

 99,000 92,600 - - 
 
19.6 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

 
ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 104,818 88,966 46,532 51,682 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 13,329 8,938 2,114 2,325 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 13,965 10,753 7,630 10,753 
 132,112 108,657 56,276 64,760 
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20 กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
 

กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิใหเ้ป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 1,416,743 1,013,777 (59,384) 5,040,765 
   จำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก (16,755) (59,817) - - 
   รวม 1,399,988 953,960 (59,384) 5,040,765 
     
รำยกำรปรับปรุง     
   ค่ำเส่ือมรำคำ 818,254 648,988 145,032 87,252 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำย 55,066 60,263 13,147 13,028 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนลด/ส่วนเกินจำกสัญญำอนุพนัธ์ - (19,143) - (9,393) 
   (กลบัรำยกำร) ค่ำเผือ่ผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ (57,107) (18,349) (27,759) 7,261 
   ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 14,411 29,036 33,031 19,600 
   ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 287 1,721 - - 
   ค่ำเผือ่ผลขำดทุนส ำหรับเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 60,261 - 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 72,235 81,658 25,297 25,711 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม (100,584) (139,266) - (4,979,422) 
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 
      ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ (2,369) 2,931 3,518 (518) 
   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (347,056) (300,900) - - 
   กำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมสัญญำอนุพนัธ์ (1,004,212) - (1,022,965) - 
   ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1,127,088 601 1,334,938 131,720 
   รำยไดเ้งินปันผล - (4) (50,000) (230,724) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงิน 528,400 505,201 427,786 429,704 
   ดอกเบ้ียรับ (275,780) (239,826) (484,413) (431,582) 
   รวม 828,633 612,911 457,873 (4,937,363) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

กำรเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน     
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 1,481,613 1,922,661 724,565 601,079 
   สินคำ้คงเหลือลดลง 956,230 1,680,056 124,922 383,529 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (21,149) (57,890) (41,438) (560) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 13,257 (54,001) 380 (6,703) 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนลดลง (2,169,610) (2,444,071) (403,504) (174,876) 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (102,516) (20,255) 6,508 2,763 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (155,414) 17,360 (1,988) 2,931 
   จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (6,256) (8,726) (377) - 
   รวม (3,845) 1,035,134 409,068 808,163 
     
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 1,399,988 953,960 (59,384) 5,040,765 
รำยกำรปรับปรุง 828,633 612,911 457,873 (4,937,363) 
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน (3,845) 1,035,134 409,068 808,163 
เงินสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 2,224,776 2,602,005 807,557 911,565 
   - จ่ำยภำษีเงินได ้ 332,978 (70,308) (4,030) (3,456) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,557,754 2,531,697 803,527 908,109 

 

21 ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้ 
 
21.1 ภำระผูกพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ไม่ไดรั้บรู้ มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วันที ่ 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2562 
31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

สัญญำซ้ือท่ีดิน 48,500 ลำ้นรูเปีย 48,500 ลำ้นรูเปีย - - 
สัญญำสร้ำงอำคำรโรงงำนและ 
   คลงัสินคำ้  

210 ลำ้นบำท 
9 ลำ้นยโูร 

583 ลำ้นบำท 
12 ลำ้นยโูร 

8 ลำ้นบำท 
- 

- 
- 

สัญญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 346 ลำ้นบำท 
7 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

2 ลำ้นยโูร 

246 ลำ้นบำท 
- 

1 ลำ้นยโูร 

11 ลำ้นบำท 
- 
- 

23 ลำ้นบำท 
- 
- 
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21.2 กำรค ำ้ประกนั 
 

ก) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีหนังสือค ้ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัจ ำนวน 28 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 29 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษทั 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัย่อยจ ำนวน 96 ลำ้นบำท  
2 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 5 ลำ้นยูโร 2 ลำ้นโครนนอร์เวย  ์และ 1 ลำ้นสล็อตติโปแลนด์ (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน  
92 ลำ้นบำท 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 2 ลำ้นยูโร 7 ลำ้นโครนนอร์เวย ์และ 1 ลำ้นสล็อตติโปแลนด์) ซ่ึงเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติของบริษทัยอ่ย 

ค) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีหนังสือค ้ำประกันจ ำนวน 13 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 13 ลำ้นเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงออกให้แก่สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อย
ของกำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทั 

ง)  ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัจ ำนวน 21 ลำ้นยโูร 9 ลำ้นเหรียญ
แคนำดำ และ 6 ล้ำนหยวน (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 21 ล้ำนยูโร 9 ลำ้นเหรียญแคนำดำ และ 6 ล้ำนหยวน)  
เพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทั 

 
21.3 คดฟ้ีองร้อง 

 
Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) 
 
เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) ไดรั้บหมำยเรียกจำกกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(United States Department of Justice หรือ “DOJ”) เพ่ือให้ขอ้มูลในกำรสอบสวนกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้
ในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึก โดย Tri-U ไดใ้ห้ควำมร่วมมือกบัรัฐบำลอย่ำงเต็มท่ี รวมถึงกำรมอบเอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนตำมหมำยเรียก ทั้งน้ี Tri-U ไดรั้บกำรผ่อนผนัแบบมีเง่ือนไข (Conditional Leniency Program) ซ่ึงสถำนะกำรผ่อนผนั
แบบมีเง่ือนไขดังกล่ำวหมำยควำมว่ำ หำกทำง Tri-U และผูบ้ริหำรหรือพนักงำนของ Tri-U ให้ควำมร่วมมือในขั้นตอนของ 
กำรสอบสวนจะไม่ถูกด ำเนินคดีหรือถูกเรียกใหต้อ้งช ำระค่ำปรับ ปัจจุบนักำรสอบสวนดงักล่ำวยงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำร  
 
นอกจำกน้ี Tri-U ไดถู้กฟ้องเป็นจ ำเลยในคดีแพ่งหลำยคดีทั้ งท่ีถูกด ำเนินคดีแบบกลุ่มและท่ีถูกฟ้องร้องโดยตรง ซ่ึงโจทก์ ไดแ้ก่ 
ร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนขำยของช ำ และลูกคำ้หลำยรำยท่ีอำ้งว่ำซ้ืออำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึกจำก Tri-U และจ ำเลยร่วม ค ำฟ้องคดี
แพ่งดังกล่ำวได้ระบุเร่ืองกำรร่วมกันก ำหนด เพ่ิม คงไวซ่ึ้งรำคำ และ/หรือ ท ำให้รำคำของอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึก 
ในประเทศสหรัฐอเมริกำนั้นคงท่ี ซ่ึงฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำมำตรำ 1 และ 3 ภำยใตก้ฎหมำยป้องกันกำรผูกขำด 
(Sherman Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) และละเมิดกฎหมำยป้องกนักำรผูกขำดทำงกำรคำ้ กำรคุม้ครองผูบ้ริโภค กำรประกอบกำรคำ้
ท่ีไม่เท่ำเทียม และกำรแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยโจทกมี์กำรเรียกค่ำชดเชยในควำมเสียหำยดงักล่ำว  



บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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ระหวำ่งไตรมำสท่ีสองของปี พ.ศ. 2561 Tri-U ไดข้อ้สรุปส ำหรับขอ้เรียกร้องทำงแพ่งเก่ียวกบักำรป้องกนักำรผูกขำดกบัหน่ึงในลูกคำ้ปลีก
รำยใหญ่ท่ีสุด โดย Tri-U ไดมี้กำรจ่ำยช ำระเงินและจะมีกำรเขำ้ร่วมโครงกำรควำมร่วมมือต่ำง ๆ และนโยบำยส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ใหม่ร่วมกนั รวมถึงกำรเปิดตวัผลิตภณัฑ์นวตักรรมผ่ำนร้ำนคำ้ปลีกดงักล่ำว นอกจำกน้ี Tri-U ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลงท่ีจะจ่ำยช ำระ 
ขอ้เรียกร้องให้แก่กลุ่มผูค้้ำปลีกรำยต่ำง ๆ จำกขอ้ตกลงในสัญญำดงักล่ำว Tri-U ไดป้ระมำณกำรจ ำนวนท่ีจะตอ้งช ำระทั้ งหมด
ส ำหรับคดีแพ่งซ่ึงไดถู้กรับรู้ในระหวำ่งไตรมำสสองของปี พ.ศ. 2561 เป็นจ ำนวน 42.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐ  
 
ในไตรมำสท่ีหน่ึงของปี พ.ศ. 2562 Tri-U ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลงเพ่ิมเติมท่ีจะจ่ำยช ำระขอ้เรียกร้องใหผู้ค้ำ้ปลีกหลำยรำย 
 
John West Foods Limited (JWUK) 
 
เม่ือวนัท่ี 2 มกรำคม พ.ศ. 2561 JWUK ได้รับแจง้เก่ียวกับแผนเพ่ือกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอัยกำรแห่งสหรำชอำณำจักร  
(UK Crown Prosecution Service) ในกำรด ำเนินคดีต่อ JWUK บนข้อกล่ำวอ้ำงว่ำกระท ำควำมผิดเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรท ำประมงท่ีผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU fishing)  อนัเน่ืองมำจำกกำรน ำเขำ้ 
ปลำจำกประเทศกำนำในช่วงระยะเวลำระหวำ่งปี พ.ศ. 2555 ถึง ปีพ.ศ. 2557 โดยกำรพิจำรณำคดีนดัแรกมีข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม 
พ.ศ. 2561 ณ ศำลมำจีสเตรท (Magistrate court) ไทน์แอนดแ์วร์ (Tyne & Wear) ขณะน้ี JWUK อยูใ่นระหวำ่งกำรต่อสู้คดี และยงัไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ควำมเป็นไปไดใ้นผลของคดีดงักล่ำว 
 
นอกจำกน้ี บริษทัย่อยบำงแห่งในกลุ่มบริษทั Thai Union Europe อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี โดยบริษทั
ยอ่ยไดใ้หค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ซ่ึงผลจำกกำรตรวจสอบยงัไม่เป็นท่ีสรุป อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรคำดว่ำจะไม่มีผลกระทบ
ต่อกลุ่มบริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
 

22 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เงินปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีซ่ึงจะจดัข้ึน 
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีพ.ศ. 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,909 ลำ้นบำท แต่เน่ืองจำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,193 ลำ้นบำท 
ซ่ึงไดจ่้ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 3 กันยำยน พ.ศ. 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ำยในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 716 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำย
ในวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562 

 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผลบังคับใช ้
เม่ือพน้ก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดแ้ก่ค่ำชดเชยส ำหรับพนักงำนท่ีเกษียณอำยุและ 
มีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 20 ปีจะเปล่ียนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย กลุ่มบริษทั 
อยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยน้ีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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