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เสนอผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการ ของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ควำมเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) และงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มบรษิัทและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุด

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 

เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ 
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบ  
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและ
เหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้  
 



เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรพัย ์
ไม่มีตวัตนทีอ่ายกุารใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบแสดงฐานะการเงนิรวม
ของกลุ่มบรษิทัมคี่าความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีอ่ายุ
การใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนจ านวน 12,387 ล้านบาท 
และ 12,391 ล้านบาท ตามล าดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
8.73 และร้อยละ 8.73 ของสินทรพัย์รวม ตามล าดับ ดังที่
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 20 และ 18 
ตามล าดบั 
 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัท
จ าเป็นตอ้งทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมและสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจ า
ทุกปี หรอืเมื่อมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า รวมถงึการระบุหน่วย
สนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสดที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าความนิยมและ
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
ซึ่งจากการทดสอบการด้อยค่าของผู้บรหิาร กลุ่มบรษิัทไม่
ตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยเ์หล่านี้ 
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัเรื่องดงักล่าว เนื่องจากค่าความ
นิยมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีอ่ายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนมมีูลค่าที่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิรวมของกลุ่ม
บรษิัท อกีทัง้การประเมนิมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืมคีวาม
ซบัซอ้น และใชดุ้ลยพนิิจทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิาน
ต่าง ๆ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะของตลาดหรือ
สภาพเศรษฐกจิในอนาคต กลุ่มบรษิทัประเมนิมูลค่าทีค่าดว่า
จะได้รบัคืนโดยค านวณจากมูลค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์
ดังกล่าว  (Value-in-use) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Model) ซึ่งก าหนดจากขอ้สมมตฐิาน
ต่าง ๆ เช่น อตัราการเตบิโตของรายได ้และอตัราคดิลดทีใ่ช้
ในการค านวณประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตให้เป็น
มลูคา่ปัจจุบนั 
 
 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 
• ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนของผูบ้รหิาร 

• สอบถามผู้บรหิารในเชงิทดสอบถึงความน่าเชื่อถือของ
ประมาณการทีส่ าคญั และประเมนิความเหมาะสมของวธิี
ที่กลุ่มบริษัทน ามาใช้ในการประเมินมูลค่าและข้อ
สมมตฐิานต่าง ๆ โดยเฉพาะการทดสอบขอ้สมมตฐิานที่
เกีย่วขอ้งกบัการประมาณการอตัราการเตบิโตของรายได ้
อัตราคิดลดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้ต้นทุนทาง
การเงิน เฉลี่ ย  (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) อตัราคา่ธรรมเนียมการใชส้ทิธ ิและขอ้มลูต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง โดยการเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูภายนอกและขอ้มลู
ในอดตี เชน่ การคาดการณ์อตัราการเตบิโตของตลาด 

• ประเมนิความเหมาะสมของการประมาณการกระแสเงนิ
สดของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด ซึ่งรวมถงึการ
ประเมินความแม่นย าของผู้บรหิารในการประมาณการ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ เกิดขึ้นในอดีตจากการ
เปรยีบเทยีบสิง่ที่ผู้บรหิารเคยประมาณการไว้กบัขอ้มูล
จริงที่เกิดขึ้นว่าความแตกต่างนัน้จะกระทบกับความ
เหมาะสมของประมาณการปีปัจจุบันหรือไม่ และการ
ประเมนิความเป็นไปไดข้องแผนธุรกจิในอนาคต จากการ
ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดใน
อนาคตวา่มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิหรอืไม ่และ 

• วิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานที่อธิบายไว้
ข้างต้นที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหน่วยสินทรพัย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ
อัตราที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ก าหนดไว้ซึ่งจะส่งผลให้
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืมจี านวนต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัช ี

 
จากวธิกีารตรวจสอบทีข่า้พเจา้ไดป้ฏบิตั ิขา้พเจา้พจิารณาว่า
ขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ทีส่ าคญัของผูบ้รหิารทีใ่ชใ้นการประเมนิ
การดอ้ยค่ามคีวามสมเหตุสมผล และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไวอ้ย่าง
เพยีงพอ 
 

  
  



เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

การประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงิน
และสญัญาอนุพนัธ ์
 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบแสดงฐานะการเงนิรวม
ของกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินสัญญา
อนุพนัธ์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ านวน 15,816 ล้าน
บาท และ 1,062 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 11.14 และรอ้ยละ 1.18 ของสนิทรพัย์รวมและหนี้สนิรวม
ตามล าดบั ดงัทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
8 ซึง่เป็นจ านวนทีม่สีาระส าคญัต่องบการเงนิรวม 
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิรวมที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมของ
กลุ่มบรษิัทประกอบด้วย สนิทรพัย์สญัญาอนุพนัธ์ และเงนิ
ลงทุนระยะยาว สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิสญัญาอนุพนัธ์ของกลุ่ม
บรษิทัส่วนใหญ่คอืสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ซึง่วดัมลูค่าโดยใชร้าคาทีส่งัเกตไดใ้นตลาด (ขอ้มลูระดบัที ่2) 
เงินลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่คือตราสารหนี้ซึ่งวัดมูลค่า
ยุตธิรรมโดยใชข้อ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้
ในตลาด (ข้อมูลระดบัที่ 3) โดยผู้บรหิารได้ท าการปรบัปรุง
เพือ่ใหส้ะทอ้นความเสีย่งและลกัษณะของตราสารหนี้ 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคญักบัเรื่องดงักล่าวเนื่องจากสนิทรพัย์
ทางการเงินและหนี้สินสัญญาอนุพันธ์ที่ว ัดค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมมมีูลค่าทีเ่ป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิรวมของกลุ่ม
บรษิัท อีกทัง้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทาง
การเงนิและหนี้สนิสญัญาอนุพนัธ์มคีวามซบัซ้อน และส าหรบั
การใชข้อ้มูลระดบัที ่3 ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม ผูบ้รหิารตอ้ง
ใชดุ้ลยพนิิจทีส่ าคญัในการปรบัปรุงขอ้มูลทีใ่ชเ้พื่อใหส้ะทอ้น
ความเสี่ยงและลักษณะของตราสารหนี้  ซึ่งมีผลต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั 
 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 
• ให้ผู้ เชี่ยวชาญของข้าพ เจ้าใช้แบบจ าลองและข้อ

สมมติฐานเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยอิสระส าหรบั
ตวัอยา่งตราสารหนี้และสญัญาอนุพนัธท์ีข่า้พเจา้สุ่มตรวจ 

• ประเมนิความสมเหตุสมผลของวธิกีารและขอ้สมมตฐิาน
ทีผู่บ้รหิารใชใ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ที่มี
การใช้ขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญัที่ไม่สามารถสงัเกตได้ใน
ตลาด (ขอ้มูลระดบัที ่3) เช่น อตัราผลตอบแทนค านวณ
ถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอน (Yield to maturity) โดยการ
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในตลาด และ 

• ประเมนิความสมเหตุสมผลของมูลค่ายุตธิรรมของสญัญา
อนุพันธ์ ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้ราคาที่ส ังเกตได้ในตลาด 
(ขอ้มูลระดบัที่ 2) โดยเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลทีค่ านวณมา
จากราคาตลาด เชน่ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 
จากวธิกีารตรวจสอบทีข่า้พเจา้ไดป้ฏบิตั ิขา้พเจา้พจิารณาว่า
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้และ
สญัญาอนุพนัธม์คีวามสมเหตุสมผล 
 

  

 



ข้อมลูอ่ืน 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า 
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้อง
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจ าเป็น  เพื่อใหส้ามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 
ในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบั 
การด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั 
 



ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต  และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั  
และบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้
สงสยัอยา่งมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็
ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบ
บญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัและบรษิทัต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง
ธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพรอ่งทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล 
ทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจ้าใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
พงทวี รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561* พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561*

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 4,689,470 1,585,654 3,659,253 579,537
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 5, 10, 41 14,868,926 16,018,214 4,398,787 4,840,763
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 5 132,766 170,850 9,241,776 14,274,734
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 5 - - - 611,424
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 11 36,873,414 38,371,250 5,024,757 4,498,308
สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 5, 44 1,950,245 616,621 1,829,713 536,781
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 5, 12 976,981 1,768,512 84,788 195,235
สนิทรพัยข์องกลุม่ทีจ่าํหน่ายทีจ่ดัประเภทไวเ้พือ่ขาย
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 5, 13 54,981 489,926 - -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 59,546,783 59,021,027 24,239,074 25,536,782

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํ้าประกนั 4,367 1,107 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 31,165,524 30,546,928
เงนิลงทุนทีร่บัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี 14 10,280,183 11,091,560 789,716 867,123
เงนิลงทุนระยะยาว 5, 19 11,505,038 42,071 9,000 1,500
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - สทุธิ 5 241,138 11,198,832 36,269,769 34,664,704
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 15 63,636 - 442,288 -
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 5, 16 25,909,875 26,476,299 4,587,382 4,615,150
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 5, 17 1,526,477 - 486,068 -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 18 15,511,874 16,272,551 1,920,333 1,558,130
คา่ความนิยม - สทุธิ 20 12,387,483 13,134,069 - -
สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 5, 44 2,360,231 1,504,416 2,368,105 1,504,416
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 5, 21 1,968,521 1,422,412 33,286 42,944
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 5, 22 603,443 1,751,738 24,053 551,649

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 82,362,266 82,895,055 78,095,524 74,352,544

รวมสินทรพัย  ์    141,909,049 141,916,082 102,334,598 99,889,326

* กลุม่บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7, 9, 15 และ 16 มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 
โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิเป็นรายการปรบัปรงุกบักาํไรสะสมตน้งวด ดว้ยวธิปีฏบิตัดิงักลา่ว
ตวัเลขเปรยีบเทยีบไมจ่าํเป็นตอ้งปรบัปรงุใหม ่ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชดีงักลา่วมาใชเ้ป็นครัง้แรกต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 5

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การ                                                                                                             กรรมการ                                                                              
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561* พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561*

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 23 11,181,760 13,375,376 1,744,080 3,789,076
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 5, 24, 41 19,323,341 19,726,069 4,399,598 4,395,734
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 95,526 92,600 8,475 -
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 25 116,038 146,963 - -

สว่นของหุน้กูท้ ีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 26 3,499,883 9,148,592 3,499,883 9,148,592
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ่งปี - สทุธิ 5, 17, 41 386,804 39,001 113,164 6,102

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 548,259 438,669 - -
หนี้สนิสญัญาอนุพนัธ์ 5, 44 272,610 207,196 70,998 118,769
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 5 357,401 177,238 28,100 29,929
หนี้สนิของกลุม่ทีจ่าํหน่ายทีจ่ดัประเภทไวเ้พือ่ขาย
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 5, 13 26,256 175,451 - -

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 35,807,878 43,527,155 9,864,298 17,488,202

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 25 14,319,118 14,568,721 13,981,467 14,078,732
หุน้กู ้- สทุธิ 26 29,342,993 27,013,896 29,342,993 27,013,896
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 5, 17, 41 962,639 113,978 379,663 6,700
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 2,545,033 2,470,590 694,776 786,950
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 5, 21 4,000,318 4,359,699 - -
หนี้สนิสญัญาอนุพนัธ์ 5, 44 789,627 476,329 654,199 476,329
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 5, 27 2,346,484 2,891,670 79,403 532,750

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 54,306,212 51,894,883 45,132,501 42,895,357

รวมหน้ีสิน 90,114,090 95,422,038 54,996,799 60,383,559

* กลุม่บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7, 9, 15 และ 16 มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 
โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิเป็นรายการปรบัปรงุกบักาํไรสะสมตน้งวด ดว้ยวธิปีฏบิตัดิงักลา่ว
ตวัเลขเปรยีบเทยีบไมจ่าํเป็นตอ้งปรบัปรงุใหม ่ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชดีงักลา่วมาใชเ้ป็นครัง้แรกต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 5

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561* พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561*

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของผ ู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้
   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,492,954 1,492,954 1,492,954 1,492,954

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้
หุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้
   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 29 1,192,954 1,192,954 1,192,954 1,192,954

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 29 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329
กาํไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32 149,295 149,295 149,295 149,295
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5 31,358,197 29,547,602 20,228,998 18,215,189

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 5 (10,175,261) (7,604,709) (131,462) -

รวม 42,473,514 43,233,471 41,388,114 39,505,767
หุน้กูท้ ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 30 5,949,685 - 5,949,685 -

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 48,423,199 43,233,471 47,337,799 39,505,767
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 3,371,760 3,260,573 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 51,794,959 46,494,044 47,337,799 39,505,767

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 141,909,049 141,916,082 102,334,598 99,889,326

* กลุม่บรษิทัไดนํ้ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7, 9, 15 และ 16 มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 
โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิเป็นรายการปรบัปรงุกบักาํไรสะสมตน้งวด ดว้ยวธิปีฏบิตัดิงักลา่ว
ตวัเลขเปรยีบเทยีบไมจ่าํเป็นตอ้งปรบัปรงุใหม ่ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชดีงักลา่วมาใชเ้ป็นครัง้แรกต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 5

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 34, 41, 45 126,275,247 133,284,638 27,651,325 26,616,698
ตน้ทุนขาย 41 (106,165,148) (114,393,062) (25,145,611) (24,418,526)

กาํไรข ัน้ต้น 20,110,099 18,891,576 2,505,714 2,198,172
รายไดด้อกเบีย้ 41 323,720 1,054,490 1,846,312 1,893,534
รายไดเ้งนิปันผล 41 28 6,800 3,759,540 4,937,371
รายไดอ้ื่น 35, 41 646,775 932,805 245,576 204,867

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 21,080,622 20,885,671 8,357,142 9,233,944
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (7,205,951) (6,845,471) (741,290) (778,792)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (9,059,572) (8,967,576) (1,876,113) (1,718,923)
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 95,059 182,289 28,360 4,979,422
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 54,061 971,834 (492,852) 744,538
กาํไรจากเครือ่งมอืทางการเงนิสทุธิ 44 1,199,933 - 483,358 -
กาํไร (ขาดทุน) อื่นสทุธิ 36 (271,836) 24,112 (34,863) 38,078

กาํไรจากการดาํเนินงาน 5,892,316 6,250,859 5,723,742 12,498,267
ตน้ทุนทางการเงนิ 37 (2,055,567) (2,025,349) (1,660,459) (1,714,448)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
   ในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 3,836,749 4,225,510 4,063,283 10,783,819
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 14 591,288 263,170 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,428,037 4,488,680 4,063,283 10,783,819
ภาษเีงนิได้ 39 (157,937) (121,120) (23,163) 7,296

กาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 4,270,100 4,367,560 4,040,120 10,791,115
ขาดทุนสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 13 (102,448) (713,090) - -

กาํไรสาํหรบัปี 4,167,652 3,654,470 4,040,120 10,791,115

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน):
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่
จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 3,918,325 3,969,301 4,040,120 10,791,115
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (102,448) (713,090) - -

3,815,877 3,256,211 4,040,120 10,791,115
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 351,775 398,259 - -

กาํไรสาํหรบัปี 4,167,652 3,654,470 4,040,120 10,791,115

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่เป็นของส่วนที่เป็นของ
   ผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท)
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 40
จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 0.82 0.83 0.85 2.26
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (0.02) (0.15) - -

รวมกาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.80 0.68 0.85 2.26

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบัปี 4,167,652 3,654,470 4,040,120 10,791,115

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่ใหมส่าํหรบัภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังานสทุธจิากภาษเีงนิได้ 235,882 61,767 196,415 -

สว่นแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัรว่ม 14 (46,846) (208,677) - -
สาํรองอื่นเพิม่ขึน้(ลดลง) (12,973) 213,556 - -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 176,063 66,646 196,415 -

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่
งบการเงนิสทุธจิากภาษเีงนิได้ (2,163,482) (1,224,938) - -

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทุน
สทุธจิากภาษเีงนิได้ 4,535 59,010 - 61,302

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากการขายเงนิลงทุนเผือ่ขาย
สทุธจิากภาษเีงนิได้ - (27,633) - (27,633)

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากสาํรองรายการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่งสทุธจิากภาษเีงนิได้ 33 2,028,455 - 2,233,262 -

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของรายการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่งสญัญาอนุพนัธส์ทุธจิากภาษเีงนิได้ 33 (2,057,184) - (2,124,618) -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (2,187,676) (1,193,561) 108,644 33,669

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (2,011,613) (1,126,915) 305,059 33,669

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2,156,039 2,527,555 4,345,179 10,824,784

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,807,737 2,133,675 4,345,179 10,824,784
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 348,302 393,880 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2,156,039 2,527,555 4,345,179 10,824,784

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเนี่ยน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

การเปลี่ยน สาํรองรายการ การเปลี่ยน รวม หุ้นก ู้ที่ม ี รวมส่วน

จดัสรรแล้ว แปลงในมูลค่า ป้องกนั แปลงสดัส่วน องคป์ระกอบ ลกัษณะ ของผูเ้ป็น ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - สาํรองตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ยุติธรรมของ ความเสี่ยง เงินลงทุนใน อื่นของส่วน คล้ายทุน เจ้าของของ ไม่ม ีอาํนาจ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ตราสารทุน (หมายเหตุฯ ข้อ 33) สาํรองอื่น บริษทัย่อย ของเจ้าของ (หมายเหตุฯ ข้อ 30) บริษทัใหญ่ ควบคมุ รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย

ลดลงสทุธจิากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (368,485) (368,485) - (368,485) (14,916) (383,401)

การจ่ายเงนิปันผล - - - (2,815,371) - - - - - - - (2,815,371) (886,131) (3,701,502)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 3,317,978 (1,220,559) 31,377 - 4,879 - (1,184,303) - 2,133,675 393,880 2,527,555

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ตามที่แสดงไว้ 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

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก 5 - - - (329,213) 1,254 - (232,229) 15,017 - (215,958) - (545,171) - (545,171)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 29,218,389 (2,067,107) (4,551) (232,229) (2,135,676) (3,381,104) (7,820,667) - 42,688,300 3,260,573 45,948,873

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย

เพิม่ขึน้สทุธจิากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - 148,389 148,389

การไดม้าซึง่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกจิ - - - - - - - - - - - - 105,922 105,922

สทิธเิหนือสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกจิ - - - - - - - (113,797) - (113,797) - (113,797) - (113,797)

การจ่ายเงนิปันผล 31 - - - (1,908,726) - - - - - - - (1,908,726) (491,426) (2,400,152)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 4,048,534 (2,156,784) 4,535 (28,729) (59,819) - (2,240,797) - 1,807,737 348,302 2,156,039

การออกหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 30 - - - - - - - - - - 5,949,685 5,949,685 - 5,949,685

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 31,358,197 (4,223,891) (16) (260,958) (2,309,292) (3,381,104) (10,175,261) 5,949,685 48,423,199 3,371,760 51,794,959

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

12



บริษทั ไทยยเูนี่ยน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

จดัสรรแล้ว การเปลี่ยนแปลง สาํรองรายการ รวมองคป์ระกอบ หุ้นก ู้ที่ม ีลกัษณะ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - สาํรองตาม ในมลูค่ายตุิธรรม ป้องกนัความเสี่ยง อื่นของส่วน คล้ายทุน

ชาํระแล ้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของตราสารทุน (หมายเหตฯุ ข้อ 33) ของเจ้าของ (หมายเหตฯุ ข้อ 30) รวม
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,192,954 19,948,329 149,295 10,239,445 (33,669) - (33,669) - 31,496,354
การจา่ยเงนิปันผล - - - (2,815,371) - - - - (2,815,371)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 10,791,115 33,669 - 33,669 - 10,824,784

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

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

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก 5 - - - (314,000) - (240,106) (240,106) - (554,106)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
- ปรบัปรงุใหม่ 1,192,954 19,948,329 149,295 17,901,189 - (240,106) (240,106) - 38,951,661

การจา่ยเงนิปันผล 31 - - - (1,908,726) - - - - (1,908,726)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 4,236,535 - 108,644 108,644 - 4,345,179
การออกหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 30 - - - - - - - 5,949,685 5,949,685

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 20,228,998 - (131,462) (131,462) 5,949,685 47,337,799

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 42 11,755,298 12,865,963 2,770,782 2,772,887

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํา้ประกนัลดลง (เพิม่ขึน้) 793 360 - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ - 63,560 - -

ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - - (442,288) -

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (4,604,732) (4,963,431) (1,057,269) (1,018,334)

การไดม้าในสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (63,870) - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 113,398 65,175 5,507 16,720

เงนิสดจา่ยเพือ่การรวมธรุกจิสทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 14 (164,045) - - -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - (532,787) (721,875)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 (75,104) (686,614) - (45,372)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 14 (20,372) - - (31,600)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนระยะยาว (18,758) (24,157) (7,500) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 162,853 184,482 29,370 5,024,564

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาว - 1,052,630 - 1,048,331

เงนิสดจา่ยเพือ่เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ (321,367) (100,980) (1,059,006) (8,855,010)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 41 - - 1,012,159 2,956,887

เงนิสดจา่ยเพือ่เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 41 - - (502,925) (134,307)

ดอกเบีย้รบั 291,499 810,195 2,016,260 1,778,819

เงนิปันผลรบั 214,445 195,505 3,759,540 4,937,371

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,485,260) (3,403,275) 3,221,061 4,956,194

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยสทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (1,952,139) (1,805,911) (2,095,397) (1,429,722)

เงนิสดรบั(จา่ย)สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้ 2,926 (26,700) 24,081 (633,036)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 49,819 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 (115,651) (865,245) - (779,620)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 26 6,000,000 - 6,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืหุน้กู้ 26 (9,150,000) - (9,150,000) -

เงนิสดจา่ยตน้ทุนจากการออกหุน้กู้ 26 (8,191) - (8,191) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 30 6,000,000 - 6,000,000 -

เงนิสดจา่ยตน้ทุนจากการออกหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 30 (50,315) - (50,315) -

จา่ยดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิอื่น 24 (1,947,907) (1,925,341) (1,625,887) (1,621,550)

เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (469,100) (47,953) (134,281) (7,278)

เงนิสดจา่ยเพือ่สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ

ของบรษิทัยอ่ยจากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (503,074) - -

เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ย

ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 74,268 119,673 - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,908,831) (2,819,529) (1,908,831) (2,819,529)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (503,141) (879,473) - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (4,028,081) (8,703,734) (2,948,821) (7,290,735)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สทุธิ 3,241,957 758,954 3,043,022 438,346

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 9 1,310,548 572,595 579,537 141,193

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (69,075) (21,001) 13 (2)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 9 4,483,430 1,310,548 3,622,572 579,537

รายการที่ไม ่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

(รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่) 24 415,353 440,347 114,541 167,767

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากเงนิลงทุนในการรว่มคา้

และบรษิทัรว่มเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 241,806 - 77,356 -

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

และบรษิทัรว่มเป็นเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 14 (13,781) - 959 -

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 17 235,815 - 21,634 -

การไดม้าซึง่ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - 6,048 - -

การเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยโดยการแปลงสภาพ

เงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุน 14 - - - 487,123

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

15
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึ่งจดัตัง้และจดทะเบียนในประเทศไทย และมทีี่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนคอื เลขที่ 72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต ำบลท่ำทรำย 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสำคร บรษิทัมสี ำนกังำนสำขำ 15 แหง่ในจงัหวดักรุงเทพมหำนครและสมทุรสำคร 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบรษิทั” 
 
บรษิทัประกอบกจิกำรในประเทศไทย ส่วนบรษิทัย่อยประกอบกจิกำรทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ธุรกจิหลกัของบรษิทัและ
บรษิัทย่อยในประเทศคอืเป็นผู้ผลิต ผู้จ ำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แขง็  แช่เย็น และบรรจุกระป๋อง นอกจำกนี้ บรษิัทย่อยในประเทศ 
ยงัประกอบธุรกจิบรรจุภณัฑ ์สิง่พมิพ ์และธุรกจิอำหำรสตัว์ 
 
ส่วนธุรกจิหลกัของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศประกอบด้วยบรษิทัย่อยในทวปีอเมรกิำ ซึ่งเป็นผู้ผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์จำก 
กุง้มงักรและอำหำรทะเลอื่น ๆ และเป็นผูน้ ำเขำ้กุง้และอำหำรทะเลแช่แขง็ เพื่อจดัจ ำหน่ำยใหภ้ตัตำคำร รำ้นคำ้ปลกี รำ้นคำ้ส่ง และ
บรษิทัย่อยต่ำง ๆ ในทวปียุโรปซึ่งเป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปและแช่เยน็แบบครบวงจรใหแ้ก่ประเทศต่ำง ๆ ในทวปี
ยุโรป ทวปีอเมรกิำ และทวปีออสเตรเลยี ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของตนเอง รวมทัง้บรษิัทย่อยในทวปีเอเชยีซึ่งเป็นผู้ผลติและ
จ ำหน่ำยอำหำรทะเลในเวยีดนำมและจนี 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบทำงกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ  
งบกำรเงนิ ยกเวน้เงนิลงทุนเผือ่ขำยและสญัญำอนุพนัธซ์ึง่ไดอ้ธบิำยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั
และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มบรษิทัเปิดเผย
เรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรหรือรำยกำรที่มีควำมซับซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำร 
ทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตฯุ ขอ้ 6 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณี  
ทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
2.2.1 กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี

เริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ (TFRS 15) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอนในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ 
ซึง่ก ำหนดใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คอื รบัรูร้ำยไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นถงึกำรโอนกำร
ควบคุมในสนิคำ้หรอืบรกิำรไปยงัลูกคำ้ดว้ยจ ำนวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึจ ำนวนเงนิทีก่ลุ่มบรษิทัคำดว่ำจะได้รบัจำกสนิคำ้
และบรกิำรที่ได้โอนไปแทนหลกักำรรบัรู้รำยได้ตำมหลกักำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสนิค้ำและบรกิำร  
ไปยงัผูซ้ื้อตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่18 (TAS 18) เรือ่ง รำยได ้และมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่11 (TAS 11) เรือ่ง 
รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสรำ้ง และและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 (TFRS 15) เรื่อง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกับลูกค้ำ  
มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (วนัตน้รอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ใชม้ำตรฐำน) โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified 
Retrospective Approach) โดยไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบ กลุ่มบรษิทัไม่ไดใ้ชว้ธิปีฏบิตัทิีผ่่อนปรนส ำหรบัสญัญำที่
เสรจ็สมบรูณ์แลว้และสญัญำทีม่กีำรเปลีย่นแปลงภำยใต ้TFRS 15 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15  
มำถอืปฏบิตัมิไิดม้ผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 และ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(TFRS 2) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่2 ไดป้รบัปรุงโดยอธบิำยใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบั 
- กำรวดัมลูคำ่ของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ ำระดว้ยเงนิสด 
- วธิกีำรทำงบญัชสี ำหรบักำรปรบัปรุงเงื่อนไขและข้อก ำหนดของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนกำรจดั

ประเภทจำกกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 
 
ทัง้นี้ ยงัไดใ้หข้อ้ยกเวน้ในกำรจดัประเภทใน TFRS 2 กรณีทีบ่รษิทัตอ้งหกั ณ ทีจ่่ำยภำษขีองพนักงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พื่อน ำส่งใหห้น่วยงำนก ำกบัดูแลภำษี ใหถ้อืเสมอืนว่ำเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
ประเภทช ำระด้วยตรำสำรทุนทัง้หมด ซึ่งเดิมจะต้องรบัรู้ส่วนของภำษีดงักล่ำวเป็นกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ประเภททีช่ ำระดว้ยเงนิสด 
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ค) มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ (TAS 28) 

 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 ไดป้รบัปรุงเพื่ออธบิำยใหช้ดัเจนในกรณีทีก่จิกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรสัต ์หรอื
กิจกำรที่มลีกัษณะคล้ำยคลงึกนัเลอืกวธิกีำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมหรอืกำรร่วมค้ำด้วยวธิมีูลค่ำยุติธรรม  
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน บรษิัทต้องเลือกวธิีกำรนี้ส ำหรบัแต่ละบรษิัทร่วมหรือแต่ละกำรร่วมค้ำแยกต่ำงหำกจำกกนั  
ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก 
 

ง) มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) เรือ่ง อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน (TAS 40) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่40 ไดป้รบัปรุงเพื่ออธบิำยใหช้ดัเจนว่ำกำรโอนจำกหรอืโอนมำเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำร
ลงทุนจะท ำไดก้ต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนของอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่ตอ้งมหีลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน
สนับสนุน โดยกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนจะเกดิขึน้เมื่ออสงัหำรมิทรพัยน์ัน้เข้ำนิยำมหรอืสิน้สุดกำรเป็นไปตำมนิยำม
ของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงควำมตัง้ใจของฝ่ำยบรหิำรเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ให้หลกัฐำน  
เพยีงพอทีจ่ะสนบัสนุนกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 

จ) กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่22 เรื่อง รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศและสิง่ตอบแทนจ่ำย
ล่วงหน้ำ (TFRIC 22)  
 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่22 ไดอ้ธบิำยให้ชดัเจนในกรณีทีก่จิกำรไดจ้่ำยหรอืรบัล่วงหน้ำ
เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศเกีย่วกบัวนัทีร่บัรูร้ำยกำร ซึง่ก ำหนดอตัรำแลกเปลีย่นทีน่ ำมำใชใ้นกำรรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก
ของสนิทรพัย ์คำ่ใชจ้่ำย หรอืรำยได ้
 

ฉ) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่1 เรือ่ง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำใชเ้ป็นครัง้แรก (TFRS 1) 
 
มำตรฐำนฉบบันี้กล่ำวถึงวธิกีำรปฏบิตัทิำงบญัชเีมื่อกลุ่มบรษิทัถอืปฏบิตัมิำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (TFRS)  
ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิเป็นครัง้แรก มำตรฐำนฉบบันี้ใหข้อ้ยกเวน้ทีเ่ป็นทำงเลอืกจำกกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเป็นกำรเฉพำะ และก ำหนดใหถ้อืปฏบิตัติำมขอ้ยกเวน้จำกขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิในบำงเรื่อง และก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่ออธิบำยผลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิ ผลกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ และกระแสเงนิสดของกจิกำรจำกกำรเปลีย่นแปลงหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปทีใ่ชก้่อนหน้ำมำ
ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ช) เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใิน 

       หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ
และกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรบญัชป้ีองกนั
ควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำใชโ้ดย
รบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยกำรปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (Modified Retrospective Approach) ผลกระทบจำก
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำใชเ้ป็นครัง้แรกไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 5  
 

ซ) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ (TFRS 16) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบ
ทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอีกต่อไป  
กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำ 
ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำใชโ้ดยรบัรูผ้ลกระทบ
สะสมโดยกำรปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (Modified Retrospective Approach) ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิมำใชเ้ป็นครัง้แรกไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 5  
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มผีลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอืตัง้แต่วนัที ่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรือ่ง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง กำรรวมธุรกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่11 เรือ่ง กำรรว่มกำรงำน 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่23 เรือ่ง ควำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 12 เรื่องภำษีเงนิได้ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบทำงภำษีเงนิได้ของ 
เงนิปันผลจำกตรำสำรทุนใหร้บัรูภ้ำษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำ
จดัสรรเงนิปันผล 
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กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอื
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีทีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร 
หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว ้โดยเมื่อกำรเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้ บรษิทัจะตอ้งใชข้อ้
สมมติที่เป็นปัจจุบนั ณ วนัที่ที่มีกำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ในกำรค ำนวณ
ต้นทุนบรกิำรในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิส ำหรบัระยะเวลำที่เหลือของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนกำรกูย้มื ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำหำกสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขทีเ่กดิจำก
เงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะนัน้อยูใ่นสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำย ยอดคงเหลอืของเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะดงักล่ำว 
กจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้ (สว่นไดเ้สยีระยะยำวในบรษิทัรว่มและ
กำรรว่มคำ้) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีระยะยำวในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ซึง่โดยเนื้อหำแลว้ถอืเป็นส่วน
หนึ่งของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ แต่ไม่ได้น ำวธิสี่วนไดเ้สยีมำถอืปฏบิตั ิกจิกำรจะต้องถอืปฏบิตัติำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วนผลขำดทุนและกำรดอ้ยค่ำตำม
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้   
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง กำรรวมธุรกจิ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อกจิกำรไดม้ำซึ่งกำร
ควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้ำจะถูก
วดัมลูคำ่ใหม ่
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ (เงื่อนไขกำรช ำระก่อนก ำหนดและ
ค่ำชดเชยที่ตดิลบ) กำรปรบัปรุงท ำให้กจิกำรสำมำรถวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิบำงรำยกำรที่มเีงื่อนไขกำรช ำระก่อน
ก ำหนด ทีม่คี่ำชดเชยในมูลค่ำทีต่ดิลบ มสีทิธทิี่จะวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยแทนกำรวดัมูลค่ำดว้ยวธิมีูลค่ำยุตธิรรม
ผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน ซึง่สนิทรพัยเ์หล่ำนี้รวมถงึเงนิใหกู้ย้มืบำงประเภทและตรำสำรหนี้ โดยกำรทีจ่ะวดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยไดน้ัน้ค่ำชดเชยในมูลค่ำทีต่ดิลบจะตอ้งเป็นจ ำนวนเงนิทีส่มเหตุสมผลส ำหรบักำรยกเลกิสญัญำก่อนก ำหนด และ
ตำมโมเดลธุรกจิกลุ่มกจิกำรถอืสนิทรพัยน์ัน้เพือ่รบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อกจิกำรไดม้ำซึ่ง
กำรควบคุมรว่มของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียูก่่อนหน้ำจะตอ้งไมว่ดัมลูคำ่ใหม่ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษีเงนิได้ ได้อธบิำย
วธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดใ้นงวด
ปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
- กลุ่มบรษิัทต้องสมมตวิ่ำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีจะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษีที่มคีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรูเ้กี่ยวกบั

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอยำ่งครบถว้นโดยไมน่ ำเหตุผลวำ่จะตรวจพบหรอืไมม่ำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 
- หำกกลุ่มบรษิทัสรุปวำ่ไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีห่น่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษทีีม่คีวำมไมแ่น่นอน 

กลุ่มบรษิทัตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 
- กลุ่มบรษิัทต้องประเมินกำรใช้ดุลยพินิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิงในกำรใช ้ 

ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่ง่ผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำร 
 
ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบจำกมำตรฐำนขำ้งตน้ 
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2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม และงบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย  
 
2.3.1 บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดที่กลุ่มบรษิัทมอี ำนำจควบคุม กลุ่มบรษิัทมอี ำนำจควบคุมกจิกำรเมื่อกลุ่มบรษิทัรบัหรอื 
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุน เพื่อใหไ้ด้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มบรษิัทรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มบรษิัทมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มบรษิทัสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้ 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 
รำยชือ่ของบรษิทัยอ่ยของกลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 14 
 

2.3.2 บรษิทัรว่ม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอ ำนำจควบคุมหรือมีกำรควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 
รำยชือ่ของบรษิทัรว่มของกลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 14 
 

2.3.3 กำรรว่มกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละภำระผูกพนั
ตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 
 
กำรรว่มกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมือ่กลุ่มบรษิทัมสีทิธใินสนิทรพัยแ์ละมภีำระผกูพนัในหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรูส้ทิธโิดยตรงในสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใชจ้่ำยของกำรด ำเนินงำนร่วมกนั และแบ่ง
ส่วนสินทรพัย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวจะแสดงรวมกับรำยกำร  
แต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
กำรรว่มคำ้ 
 
กำรรว่มกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรรว่มคำ้เมื่อกลุ่มบรษิทัมสีทิธใินสนิทรพัยส์ทุธขิองกำรรว่มกำรงำนนัน้ เงนิลงทุนในกำรรว่ม
คำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 
รำยชือ่ของกำรรว่มคำ้ของกลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 14 
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2.3.4 กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 

 
กลุ่มบรษิทัรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มบรษิัทจะรบัรู้มูลค่ำภำยหลงัวนัที่ได้มำของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของ  
ผู้ได้รบักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำร
เปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบรษิัทในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำมมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกดิกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสยีของกลุ่มบรษิัท 
ในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มบรษิทัจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนที่เกนิกว่ำส่วนไดเ้สยีใน
บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มบรษิทัมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพือ่ช ำระภำระผกูพนัแทนบรษิทัรว่มหรอืกำรรว่มคำ้ 
 

2.3.5 กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอ ำนำจควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนในบรษิทัยอ่ย กบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
จะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถือครองในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมอีิทธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมกีำร
ควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมือ่กลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมรว่ม หรอืกำรมอีทิธพิลอยำ่งมนียัส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่
จะถูกวัดมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน  
จะกลำยเป็นมลูคำ่เริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหมต่ำมสดัสว่นกำรถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรอื สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

2.3.6 รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำร
ระหวำ่งกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัสว่นทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรรว่ม
คำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิ
จำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2.4 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 

- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อนขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มบรษิทั 

 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิและหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มบรษิัทมีทำงเลือกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม หรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมลูค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ำยุตธิรรมของส่วนได้
เสยีในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึง่ถอือยูก่่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนทีเ่กนิกวำ่มลูค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธิทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุ
ไดท้ีไ่ดม้ำจะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบกำรเงนิรวม และรบัรูเ้ป็นตน้ทุนของเงนิลงทุนในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
กำรรวมธุรกจิทีด่ ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซือ้ 
 
กำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ ณ วนัทีซ่ื้อ มูลค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำร
รวมธุรกจิ จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุน 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย และ/หรอื ไดร้บั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม่ 
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2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

2.5.1 สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรน ำเสนองบกำรเงนิ 
 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ  
งบกำรเงนิของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั 
 

2.5.2 รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร หรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมลูคำ่ใหม ่ 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศและทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของ
ก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

2.5.3 กลุ่มบรษิทั 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มบรษิทั (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัทีม่สีกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ี
ภำวะเงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรน ำเสนองบกำรเงนิไดม้กีำร
แปลงคำ่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรน ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
• สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวดแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีข่องแต่ละงบแสดง

ฐำนะกำรเงนินัน้ 
• รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรบัมูลค่ำยุตธิรรมที่เกดิจำกกำรซื้อหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสนิทรพัย์และหนี้สนิของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศนัน้ และแปลงคำ่โดยใชอ้ตัรำปิด 
 

2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม  
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ และเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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2.7 ลกูหน้ีกำรค้ำ 

 
ลกูหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีล่กูคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ 
 
กลุ่มบรษิัทรบัรูลู้กหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณีที่มี
สว่นประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นียัส ำคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน 
 
กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 9 ในกำรวดัมูลค่ำ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุหนี้และรบัรูผ้ลขำดทุน
ตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหนี้กำรค้ำจะถูกจดักลุ่ม  
ตำมวนัที่ครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสยีหำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวตัิกำรช ำระเงนิและข้อมูลผลขำดทุน  
ด้ำนเครดติในอดตีซึ่งมกีำรปรบัเพื่อสะท้อนขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกจิมหภำค  
ทีม่ผีลต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหนี้ กลุ่มบรษิทัไดร้ะบุผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัรำกำรว่ำงงำน 
และดชันีรำคำผูบ้รโิภค (Consumer Price Index) ของประเทศทีข่ำยสนิคำ้และบรกิำรใหเ้ป็นปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีสุ่ด และ
ปรบัอตัรำกำรสูญเสยีในอดตีตำมกำรเปลี่ยนแปลงทีค่ำดกำรณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่ำนี้ ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไร
หรอืขำดทุนภำยใตค้ำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

2.8 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่
ถ่วงน ้ำหนกั ตน้ทุนของกำรซื้อประกอบดว้ยรำคำซื้อ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ เช่นค่ำอำกรขำเขำ้
และค่ำขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เงนิทีไ่ดร้บัคนื และรำยกำรอื่นๆทีค่ลำ้ยคลงึกนั  ตน้ทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูป
และงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ้ยในกำรผลติซึ่งปันส่วนตำม
เกณฑ์กำรด ำเนินงำนตำมปกต ิแต่ไม่รวมต้นทุนกำรกู้ยมื  มูลค่ำสุทธทิี่จะได้รบัประมำณจำกรำคำปกตทิี่คำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกตธิุรกจิหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้นิคำ้นัน้ส ำเรจ็รปูรวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  กลุ่มบรษิทับนัทกึบัญชคี่ำเผื่อ
กำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 
 

2.9 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิ (Business Model) ของกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ดงันี้ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
กลุ่มบรษิทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้เฉพำะเมื่อกลุ่มบรษิทัเปลีย่นแปลงโมเดลธุรกจิในกำร
บรหิำรสนิทรพัยเ์หล่ำนัน้ 
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ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สำมำรถจดั
ประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั  
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มบรษิทัตอ้งวดัมลูค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม บวกหรอืหกัดว้ยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำร
ไดม้ำหรอืกำรออกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำ
ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุนนัน้รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึ่งประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพจิำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงนิสดทีเ่กดิจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้
เป็นกำรจ่ำยเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม ่(Solely Payments of Principal and Interest) 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึ้นอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจของกลุ่มบรษิัทในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมลูคำ่ตรำสำรหนี้สำมำรถท ำได ้3 วธิ ีโดยขึน้อยูก่บักำร
จดัประเภทตรำสำรหนี้ของกลุ่มบรษิทั 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิต้องวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมื่อกลุ่มบรษิทัถอืครองสนิทรพัย์

ทำงกำรเงนินัน้ตำมโมเดลธุรกจิทีม่วีตัถุประสงคก์ำรถอืครองสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเพือ่รบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ และ
ขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่ท ำให้เกดิกระแสเงนิสดซึง่เป็นกำรจ่ำยเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จำก
ยอดคงเหลอืของเงนิตน้ในวนัทีก่ ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชว้ธิอีตัรำ
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรำยกำรใน
ก ำไร/(ขำดทุน)อื่น พรอ้มกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรอื
ขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) – สินทรพัย์ทำงกำรเงินต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิตำมโมเดลธุรกจิที่มวีตัถุประสงค์เพื่อรบั
กระแสเงนิสดตำมสญัญำและเพื่อขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่ท ำ
ให้เกิดกระแสเงนิสด ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเพียงเงนิต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงนิต้นในวนัที่ก ำหนดไว้ กำร
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิรบัรูผ้่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบี้ย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนทีเ่กี่ยวขอ้งจะรบัรูเ้ป็นก ำไรหรอืขำดทุน เมื่อมกีำรตดั
รำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนสะสมทีเ่คยรบัรูร้ำยกำรในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะตอ้งจดัประเภท
รำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่น รำยได้ดอกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชว้ธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ ำงหำก 
ในงบก ำไรขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) – สินทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ตอ้งวดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกตรำสำรหนี้
ที่วดัมูลค่ำ FVPL จะรบัรู้เป็นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำที่เกิด
รำยกำร 
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เงนิปันผลทีไ่ดร้บัจำกเงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นก ำไรหรอืขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ้ื่นเมือ่กลุ่มบรษิทัมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิ
ปันผล 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูเ้ป็นก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในงบก ำไร
ขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่) ของตรำสำรทุนทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVOCI 
จะไมแ่ยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปลีย่นแปลงอื่น ๆ ในมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

 กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูคำ่ของหนี้สนิทำงกำรเงนิและสว่นของเจำ้ของ 
 
เครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุนโดยพจิำรณำภำระผูกพนั
ตำมสญัญำ 

- หำกกลุ่มบรษิัทมีภำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  
โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดั
ประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มบรษิทัเองดว้ย
จ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่และเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

- หำกกลุ่มบรษิัทไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมือ 
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มบรษิัทต้องวดัมูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม  กลุ่มบรษิัทจดัประเภท
รำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมดทีว่ดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หนี้สนิทำงกำรเงนิบำงรำยกำร  
 

 กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
กลุ่มบรษิทัต้องรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะเมื่อกลุ่มบรษิทัเป็นคู่สญัญำ
ตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำของเครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้ กำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมวธิปีกตติอ้งรบัรูร้ำยกำรใน
วนัซื้อขำย ซึ่งเป็นวนัทีก่ลุ่มบรษิทัตกลงทีจ่ะซื้อหรอืขำยสนิทรพัย ์สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิจะถูกตดัรำยกำรเฉพำะเมื่อสทิธติำม
สญัญำทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหมดอำยุ หรอืเมื่อกลุ่มบรษิทัโอนสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และเป็นกำร
โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

 กำรดอ้ยคำ่ 
 
กลุ่มบรษิัทประเมนิขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพจิำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นที่เกี่ยวขอ้งกบั  
ตรำสำรหนี้ที่ว ัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยและ FVOCI วิธีกำรประเมินกำรด้อยค่ำที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับควำมเป็น
สำระส ำคญัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติ กลุ่มบรษิทัใชว้ธิที ัว่ไป (General approach) ในกำรพจิำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยคำ่ 
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2.10 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย) ท่ีถอืไว้เพือ่ขำย 

 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำยเมื่อมลูค่ำตำมบญัชทีี่
จะไดร้บัคนืสว่นใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน (หรอื
กลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมลูคำ่ดว้ยจ ำนวนทีต่ ่ำกวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ตำมบญัชกีบัมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ส ำหรบักำรปรบัลดมลูคำ่ของสนิทรพัย ์(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) เพือ่ให้
เท่ำกบัมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิม่ขึน้ในมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ด้
ไมเ่กนิผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสมทีเ่คยรบัรู ้ 
 
กลุ่มบรษิทัจะไมค่ดิคำ่เสือ่มรำคำหรอืคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหน่ำย) ทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 
 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิประกอบดว้ยองค์ประกอบของกจิกำรทีย่กเลกิที่ได้ถูกจ ำหน่ำยออกไปหรอืไดถู้กจดัประเภทไวเ้ป็น
สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขำย และถอืเป็นสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืพืน้ทีท่ำงภูมศิำสตรแ์ยกต่ำงหำกหรอืเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ร่วมทีจ่ะยกเลกิสำยงำนธุรกจิทีส่ ำคญัหรอืเขตภูมศิำสตรห์รอืเป็นบรษิทัย่อยทีซ่ื้อมำโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อขำยต่อ โดยกลุ่ม
บรษิทัจะน ำเสนอผลประกอบกำรของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิในงบก ำไรขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 

2.11 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรู้รำยกำรเริม่แรกด้วยรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนในกำรกู้ยืม 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผล
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ ทีด่นิไมม่กีำรหกัคำ่เสือ่มรำคำ 
 

2.12 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 
ทีด่นิแสดงมลูค่ำดว้ยรำคำทุนเดมิหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์แสดงมลูค่ำดว้ยรำคำทุนเดมิหกั
ดว้ยคำ่เสือ่มรำคำสะสมและคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ ตน้ทุนเริม่แรกรวมคำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรู้แยกเป็นอกีสนิทรพัย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อต้นทุนนัน้เกดิขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตแก่กลุ่มบรษิัทและต้นทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำ  
ไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูร้ำยจ่ำยดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ที่ดนิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิเีส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 5 - 40 ปี 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 5 - 40 ปี 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 3 - 20 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 3 - 20 ปี 
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ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูคำ่คงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้
เหมำะสม 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นรำยกำรรำยไดอ้ื่นหรอืคำ่ใชจ้่ำยอื่นในงบก ำไรขำดทุน 
 

2.13 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มบรษิัทจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำ  
คำ่ควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ คำ่ควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดวำ่จะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิคำ่ควำมนิยมดงักล่ำวขึน้ โดยหน่วย
ทีก่่อให้เกดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มบรษิทัใชใ้นกำร
ประเมนิคำ่ควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร 
 

2.14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 กำรวจิยัและพฒันำ 
 
รำยจ่ำยเพื่อกำรวจิยัรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ กลุ่มบรษิทัรบัรูต้้นทุนของโครงกำรพฒันำ (ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบักำรออกแบบ
และกำรทดสอบผลติภณัฑใ์หม่หรอืกำรปรบัปรุงผลติภณัฑ)์ เป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมื่อประเมนิแลว้ว่ำโครงกำรนัน้จะประสบ
ควำมส ำเร็จค่อนข้ำงแน่นอนทัง้ในแง่กำรค้ำและแง่เทคโนโลยี และต้นทุนของโครงกำรพฒันำสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำง
น่ำเชื่อถอื ส่วนรำยจ่ำยอื่นเพื่อกำรพฒันำอื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ ตน้ทุนกำรพฒันำทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยไปแล้ว
ในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป กลุ่มบรษิทัทยอยตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยทีเ่กดิจำกกำรพฒันำที่
กลุ่มบรษิทับนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัยเ์มือ่เริม่มกีำรผลติผลติภณัฑน์ัน้เพือ่กำรคำ้ดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ที่
คำดวำ่จะไดร้บั แต่สงูสดุไมเ่กนิ 10 ปี  
 

 เครือ่งหมำยกำรคำ้และสทิธกิำรใช ้
 
เครือ่งหมำยกำรคำ้และสทิธกิำรใชท้ีไ่ดม้ำแยกต่ำงหำกรบัรูเ้มือ่เริม่แรกดว้ยรำคำทุน เครือ่งหมำยกำรคำ้และสทิธกิำรใชท้ีไ่ดม้ำ
จำกกำรรวมธุรกจิจะรบัรูเ้มื่อเริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัรวมธุรกจิ เครื่องหมำยกำรคำ้และสทิธกิำรใชท้ี่ มอีำยุกำรให้
ประโยชน์ไม่จ ำกดัแสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำ สว่นเครื่องหมำยกำรคำ้และสทิธกิำรใชซ้ึง่มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ที่
ทรำบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ เครือ่งหมำยกำรคำ้ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ
มอีำยุกำรให้ประโยชน์ไม่จ ำกดัและมกีำรทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี ใบอนุญำตมอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ทรำบได้
แน่นอนและตดัจ ำหน่ำยดว้ยวธิเีสน้ตรง เพือ่ปันสว่นตน้ทุนของสทิธกิำรใชต้ำมอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 
2 - 16 ปี 
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรโ์ดยทีซ่ื้อมำจะบนัทกึเป็นสนิทรพัยโ์ดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและกำรด ำเนินกำรให้
โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์และจะมกีำรตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในระยะเวลำ 2 - 10 ปี 
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 สญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้/ผูจ้ดัจ ำหน่ำย 

 
สญัญำที่เกี่ยวข้องกบัควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำ/ผู้จดัจ ำหน่ำยได้มำจำกกำรรวมธุรกิจจะรบัรู้เมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัรวมธุรกจิ สญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้/ผูจ้ดัจ ำหน่ำยมอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีท่รำบไดแ้น่นอนและวดัมลู
ค่ำทีร่ำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ กำรตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุประมำณกำร
ใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 5 - 20 ปี 
 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูต้้นทุนทีใ่ชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ ค่ำใชจ้่ำยที่เกดิจำกกำรพัฒนำ 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีกัษณะเฉพำะเจำะจง ซึ่งกลุ่มบรษิทัเป็นผูค้วบคุม
จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมือ่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงันี้ 
• มคีวำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคทีก่ลุ่มบรษิทัจะท ำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์เพือ่น ำมำใชป้ระโยชน์ได้ 
• ผูบ้รหิำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะท ำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรอืขำย 
• กลุ่มบรษิทัมคีวำมสำมำรถทีจ่ะน ำโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้มำใชป้ระโยชน์หรอืขำย 
• สำมำรถแสดงใหเ้หน็วำ่โปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้ใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตอยำ่งไร 
• มคีวำมสำมำรถในกำรจดัหำทรพัยำกรดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงนิ และทรพัยำกรอื่น ๆ ไดเ้พยีงพอทีจ่ะน ำมำใชเ้พื่อท ำ

ใหก้ำรพฒันำเสรจ็สิน้สมบรูณ์ และน ำโปรแกรมคอมพวิเตอรม์ำใชป้ระโยชน์หรอืน ำมำขำยได ้
• กลุ่มบรษิัทมคีวำมสำมำรถที่จะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำร

พฒันำไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื 
 
ต้นทุนโดยตรงที่รบัรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงต้นทุนพนักงำนที่ท ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งในจ ำนวนเงนิทีเ่หมำะสม 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขเหล่ำนี้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ ต้นทุนกำรพฒันำทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยไปแล้ว 
ในงวดก่อนจะไมม่กีำรบนัทกึเป็นสนิทรพัยใ์นระยะเวลำภำยหลงั 
 
ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในระยะเวลำ 3 - 10 ปี 
 

2.15 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มบรษิัทไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่นกลุ่มบรษิทั
จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื หมำยถึง 
จ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไปกลุ่มบรษิัทจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 
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2.16 สญัญำเช่ำ 

 
สญัญำเชำ่ - กรณีกลุ่มบรษิทัเป็นผูเ้ชำ่ 
 
ณ วนัเริม่ต้นของสญัญำ กลุ่มบรษิทัประเมนิว่ำสญัญำเป็นสญัญำเช่ำหรอืประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ โดยสญัญำจะเป็น
สญัญำเช่ำหรอืประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ ถำ้สญัญำเช่ำนัน้เป็นกำรใหส้ทิธใินกำรควบคุมกำรใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบุส ำหรบัช่วงเวลำ
หนึ่งเพือ่กำรแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีส่ญัญำเชำ่เริม่มผีล สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชว้ดัมลูค่ำโดยใช้
รำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยจ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมลูค่ำเริม่แรก ปรบัปรุงดว้ยกำรจ่ำยช ำระใด ๆ ตำม
สญัญำเช่ำ ณ วนัที่สญัญำเริม่มีผลหรอืก่อนวนัที่สญัญำเริม่มผีล ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกใด ๆ ที่เกดิขึ้น และประมำณกำร
ตน้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้ส ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรรือ้และกำรขนยำ้ยสนิทรพัยอ์้ำงองิ กำรบูรณะสถำนทีต่ัง้ของสนิทรพัยอ์้ำงองิ หรอืกำร
บรูณะสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหอ้ยูใ่นสภำพตำมทีก่ ำหนดไว ้หกัดว้ยสิง่จงูใจตำมสญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บัใด ๆ 
 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำที่ยงัไม่ได้จ่ำยช ำระ ณ วนัที่สญัญำเช่ำ  
เริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสญัญำเช่ำหำกอัตรำนัน้สำมำรถก ำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หำกอัตรำนัน้  
ไมส่ำมำรถก ำหนดไดทุ้กเมือ่ กลุ่มบรษิทัตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของกลุ่มบรษิทั 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีร่วมอยูใ่นกำรวดัมลูคำ่ของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ประกอบดว้ย 
• กำรจ่ำยช ำระคงที ่รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ 
• กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรที่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรอือตัรำ ซึ่งกำรวดัมูลค่ำเริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรำ ณ วนัที่สญัญำเช่ำ  

เริม่มผีล 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำใชส้ทิธเิลอืกซื้อ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อนัน้ โดยรำคำดงักล่ำวเป็น

คำ่เชำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสญัญำตำมสทิธเิลอืกซือ้ และ 
• กำรจ่ำยช ำระคำ่ปรบัเพือ่กำรยกเลกิสญัญำเชำ่ หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กลุ่มบรษิทัจะยกเลกิสญัญำเช่ำ 

 
ในกำรใชว้ธิรีำคำทุน กลุ่มบรษิทัตอ้งวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้ว้ยรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยคำ่สะสม และปรบัปรุงดว้ยกำรวดัมลูค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม ่กลุ่มบรษิทัจะคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงนับจำกวนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีลจนถงึวนัสิ้นสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชห้รอืวนัสิ้นสุด
อำยุสญัญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน อย่ำงไรก็ตำม หำกสญัญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัยอ์ำ้งองิใหแ้ก่กลุ่มบ
รษิมัเมื่อสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำ หรอืหำกรำคำทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชส้ะทอ้นว่ำกลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อ กลุ่มบรษิทั
ตอ้งคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ำกวนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์ำ้งองิ 
อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชพ้จิำรณำโดยใชห้ลกักำรเดยีวกนักบักำรพจิำรณำอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ 
อำคำร และอุปกรณ์  
 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำตอ้งมกีำรวดัมลูค่ำใหม่เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต ซึง่อำจเกดิ
จำกกำรเปลีย่นแปลงดงัต่อไปนี้ 
• กำรเปลีย่นแปลงดชันีหรอือตัรำทีใ่ชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนัน้ 
• กำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• กลุ่มบรษิทัเปลีย่นแปลงกำรประเมนิกำรใชส้ทิธเิลอืกซือ้ สทิธกิำรต่อสญัญำ และสทิธเิลอืกในกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ 
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เมื่อหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถู่กวดัมลูค่ำใหม่เพื่อสะทอ้นกำรเปลีย่นแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรู้
จ ำนวนเงนิของกำรวดัมลูค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้อย่ำงไรกต็ำม ถำ้มลูค่ำตำม
บญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชม้มีูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมกีำรลดลงเพิม่เตมิจำกกำรวดัมลูค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูจ้ ำนวนคงเหลอืของกำรวดัมลูคำ่ใหมใ่นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

สญัญำเชำ่ระยะสัน้ และสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 
 

กลุ่มบรษิทัอำจเลอืกทีจ่ะไมร่บัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้ ซึง่เป็นสญัญำเชำ่ทีม่ี
อำยุสญัญำเช่ำ 12 เดอืนหรอืน้อยกว่ำ หรอืสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ กลุ่มบรษิทัรบัรูก้ำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 

สญัญำเชำ่ - กรณีกลุ่มบรษิทัเป็นผูใ้หเ้ชำ่ 
 

กลุ่มบรษิทัพจิำรณำเมื่อเริม่แรกว่ำแต่ละสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิหรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนกประเภท
สญัญำเช่ำแต่ละครัง้ กลุ่มบรษิทัต้องประเมนิว่ำสญัญำนัน้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยอ์้ำงองิ 
ทีผู่เ้ป็นเจำ้ของพงึไดร้บัวำ่สญัญำเช่ำมกีำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรอืไม ่หำกเป็นไปตำมนัน้ สญัญำเช่ำดงักล่ำว
จดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่เงนิทุน หรอืหำกไมเ่ป็นไปตำมนัน้ สญัญำเชำ่ดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 
 

สนิทรพัย์ทีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำย
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้บนัทกึเป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิคำ้งรบั 
รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำระยะยำวรบัรูต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงทีทุ่กงวด 
ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมลูค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอด
อำยุของสญัญำเชำ่ 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิในสว่นทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และตดัคำ่เสือ่ม
รำคำตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยด์ว้ยเกณฑเ์ดยีวกนักบัรำยกำรทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกจิกำรซึง่มลีกัษณะ
คลำ้ยคลงึกนั รำยไดค้ำ่เชำ่ (สทุธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ชำ่) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลำกำรใหเ้ชำ่ 
 

2.17 เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 
 

เงนิกูย้มืและหุน้กูร้บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืและหุน้กูว้ดัมูลค่ำในเวลำ
ต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 

ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้มำจะรบัรูเ้ป็นต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกู้ในกรณีที่มคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะใชว้งเงนิกู้
บำงส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ หำกไม่มหีลกัฐำนทีม่คีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะ
ใชว้งเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมด โดยค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจะมกีำรรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยล่วงหน้ำส ำหรบักำรใหบ้รกิำรสภำพคล่อง
และตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เงนิกูย้มืและหุน้กูจ้ดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มบรษิทัไมม่สีทิธอินัปรำศจำกเงือ่นไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

กลุ่มบรษิทัจะตดัรำยกำรเงนิกูย้มืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมือ่ภำระผกูพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืได้
ถูกยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ิน้สุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิกำรอื่นและ
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซึ่งรวมถงึสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิที่รบัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
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2.18 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 

ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มำทัว่ไปและที่กู้มำโดยเฉพำะที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอืกำรผลิต
สนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์นัน้ โดยสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไข คอื สนิทรพัย์  
ที่จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรเตรยีมสนิทรพัย์นัน้ให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรอืพร้อมที่จะขำย  
กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยมืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์ตอ้งสิน้สุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัย์  
ทีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ บนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.19 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ย ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้น
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้สว่นภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไป
ยงัสว่นของเจำ้ของ 
 

ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 

ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีล
บงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ ในกรณี
ที่กำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบตัขิึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวน 
ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
- กำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ  

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะไมเ่กดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หรอืทีค่ำดไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ  
ตำมกฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี
หน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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2.20 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี
เช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงำนปัจจุบนัทีร่บัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

 โครงกำรสมทบเงนิ 
 
โครงกำรสมทบเงนิ ได้แก่ โครงกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบรษิัทจะจ่ำยเงนิสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงนิที่คงที ่  
กลุ่มบรษิทัไม่มภีำระผูกพนัทีต่อ้งจ่ำยช ำระเพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์
พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ 
 
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภัยอิสระทุกปีด้วยวธิีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้ 
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทน  
ในตลำดของพนัธบัตรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยู่ใน
ก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 
 
กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นส ำหรบัพนักงำนทีท่ ำงำนครบระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมนโยบำยของ
กลุ่มบรษิทั 
 
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึ เช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ยกเวน้กำรรบัรูก้ ำไรและขำดทุนจำกกำร
วดัมลูคำ่ใหมท่ีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ผลประโยชน์เมือ่เลกิจำ้ง 
 
กลุ่มบรษิทัจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ และ 
2) กจิกำรรบัรูต้น้ทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืนภำยหลงัรอบ
ระยะเวลำรำยงำนตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 
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2.21 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มบรษิัทมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี  
ซึง่กำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณ
กำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มบริษัทจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สินโดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ  
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

2.22 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมญัที่บรษิัทสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลได้อย่ำงอิสระจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้ำของ ต้นทุนส่วนเพิ่ม  
ทีเ่กีย่วกบักำรออกหุน้ใหมซ่ึง่สทุธจิำกภำษจีะแสดงไวใ้นสว่นของเจำ้ของโดยน ำไปหกัจำกสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจำกกำรออกหุน้
ดงักล่ำว 
 

2.23 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ำยไดเ้มื่อลูกคำ้ไดร้บักำรควบคุมสนิคำ้หรอืบรกิำรดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนสุทธทิีก่ลุ่มบรษิทัคำดว่ำจะ
มสีทิธไิดร้บัเป็นกำรแลกเปลีย่น กลุ่มบรษิทัจะบรรลุเงือ่นไขในกำรรบัรูร้ำยได้ตำมเงื่อนไขในสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้เมื่อสง่สนิคำ้
และโอนกำรควบคุมสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ ในวนัทีท่ ำสญัญำกบัลกูคำ้ กลุ่มบรษิทัประเมนิสนิคำ้ทีร่ะบุในสญัญำเพือ่ระบุภำระทีต่อ้ง
ปฏบิตัติำมสญัญำ แต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัใินสญัญำคอืกำรส่งมอบสนิคำ้และบรกิำรทีม่คีวำมแตกต่ำงกนั รำคำของรำยกำร
ตอ้งปันส่วนใหแ้ต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัใินสญัญำโดยใชเ้กณฑ์ของรำคำขำยแบบเอกเทศของสนิคำ้หรอืบรกิำรทีแ่ตกต่ำงกนั
ตำมสญัญำทีท่ ำไวก้บัลกูคำ้เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่กำรรบัรูร้ำยไดถู้กตอ้งและรบัรูใ้นเวลำทีเ่หมำะสม 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ำยไดเ้มื่อไดป้ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำแลว้โดยกำรส่งมอบสนิคำ้หรอืบรกิำรทีส่ญัญำใหลู้ กคำ้  
ซึ่งเป็นเวลำทีลู่กคำ้ไดก้ำรควบคุมสนิคำ้หรอืบรกิำรนัน้ จ ำนวนเงนิรำยไดท้ีร่บัรูค้อืจ ำนวนเงนิทีปั่นส่วนใหภ้ำระทีต่้องปฏบิตัิ 
ทีเ่สรจ็สิน้นัน้ ภำระทีต่้องปฏบิตัอิำจเสรจ็สิ้น ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง (Point in time) ส ำหรบักรณีกำรส่งมอบสนิคำ้ทัว่ ๆ ไปให้
ลกูคำ้ หรอืตลอดชว่งเวลำหนึ่ง (Over time) ส ำหรบักรณีกำรสง่มอบบรกิำรทัว่ ๆ ไปใหล้กูคำ้ 
 
รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งและอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
รำยไดเ้กีย่วกบัค่ำสทิธริบัรู้ตำมรำยกำรทีเ่กดิขึน้หลงัระหว่ำง กำรขำยหรอืกำรใชง้ำนในภำยหลงั และควำมพงึพอใจบำงส่วน
หรอืทัง้หมดในภำระทีต่อ้งปฏบิตัใินสญัญำ ซึง่มกีำรจดัสรรคำ่สทิธติำมกำรขำยหรอืกำรใชง้ำน 
 
รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 

2.24 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรอบระยะเวลำบญัชี 
ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิำรจำ่ยเงนิปันผล เงนิปันผลระหว่ำงกำลจะรบัรูเ้มือ่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร
บรษิทั 
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2.25 สญัญำอนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 

 
กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ำยกำรสญัญำอนุพนัธเ์มื่อเริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขำ้ท ำสญัญำและวดัมลูคำ่ต่อมำในภำยหลงัดว้ย
มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชสี ำหรบักำรเปลีย่นแปลงของมูลค่ำยุตธิรรมในภำยหลงัขึ้นอยู่กบัว่ำ
กลุ่มบรษิทัไดก้ ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธด์งักล่ำวเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งหรอืไม่ รวมทัง้ ลกัษณะของรำยกำรทีม่ี
กำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มบรษิทัก ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธส์ว่นหนึ่งเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 
• กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์รพัยห์รอืหนี้สนิทีร่บัรูร้ำยกำรแลว้ หรอืสญัญำผูกมดัทีย่งัไม่ได้

รบัรูร้ำยกำร (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยุตธิรรม) หรอื 
• กำรป้องกนัควำมเสีย่งสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักระแสเงนิสดของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีร่บัรูร้ำยกำรแลว้ หรอืรำยกำร

ทีค่ำดกำรณ์ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด) 
 
ณ วนัทีร่บัรูค้วำมสมัพนัธ์ในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง กลุ่มบรษิทัมกีำรจดัท ำเอกสำรทีร่ะบุควำมสมัพนัธ์ทำงเศรษฐกจิระหว่ำง
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของ
เครื่องมอืที่ใชป้้องกนัควำมเสีย่งที่คำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
กลุ่มบรษิทัจดัท ำเอกสำรเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ของกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธ์ที่น ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรที่มี
ควำมเสีย่ง มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธท์ีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งทัง้จ ำนวนไดม้กีำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน
หรอืหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวนมำกกว่ำ 12 เดอืน 
และจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบก ำหนดของรำยกำรทีม่กีำรป้ องกนั
ควำมเสีย่งมจี ำนวนไม่เกนิ 12 เดอืน กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสญัญำอนุพนัธ์ทีไ่ม่ไดป้ฏบิตัติำมกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเป็น
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนหรอืหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรที่มกีำรป้องกนัควำมเสี่ยง  
มจี ำนวนมำกกว่ำ 12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนหรอืหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลำจนถงึวนัครบก ำหนด
ของรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่งมจี ำนวนไมเ่กนิ 12 เดอืน 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ์ซึง่มีกำรก ำหนดและเขำ้เงื่อนไข
ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดในส ำรองกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดซึง่รวมอยู่ในส่วนของผูถ้อืหุน้ และ
รบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลในก ำไรหรอืขำดทุนทนัททีีเ่กดิขึน้ ซึง่แสดงรวมอยู่ในรำยกำรก ำไร
หรอืขำดทุนอื่น 
 
เมื่อมกีำรใชส้ญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในกำรป้องกนัควำมเสีย่งของรำยกำรในอนำคต โดยทัว่ไปกลุ่มบรษิทั
ก ำหนดใหก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำขององค์ประกอบรำคำปัจจุบนั
เท่ำนัน้ที่เป็นเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัควำมเสี่ยง และรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนที่มปีระสทิธผิลของกำร
เปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบรำคำปัจจุบนัของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในส ำรองรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่ง
ในกระแสเงนิสด ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของผูถ้อืหุน้ กลุ่มบรษิทัรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบรำคำล่วงหน้ำของสญัญำ ซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีม่กีำรป้องกนัควำมเสีย่ง (องคป์ระกอบรำคำล่วงหน้ำทีส่อดคลอ้งกนั) เป็นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นใน
สว่นของส ำรองตน้ทุนในกำรป้องกนัควำมเสีย่งซึง่แสดงรวมอยู่ในส่วนของผูถ้อืหุน้ ในบำงกรณี กลุ่มบรษิัทอำจก ำหนดใหก้ำร
เปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทัง้จ ำนวน (รวมทัง้องคป์ระกอบรำคำล่วงหน้ำ) 
เป็นเครื่องมอืที่ใชป้้องกนัควำมเสี่ยง และรบัรูส้่วนที่มปีระสทิธผิลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสญัญำซื้อขำย
เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทัง้จ ำนวนในส ำรองกำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสดซึง่รวมอยูใ่นสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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จ ำนวนที่สะสมในส่วนของผูถ้อืหุน้จะมกีำรจดัประเภทรำยกำรเป็นก ำไรหรอืขำดทุนในงวดทีก่ลุ่มบรษิทัรบัรูร้ำยกำรทีม่กีำร
ป้องกนัควำมเสีย่งเป็นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัควำมเสีย่งนัน้สิ้นสุดอำยุ มกีำรจ ำหน่ำยหรอืยกเลกิ หรอืเมื่อกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวไม่เขำ้
เงื่อนไขของกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง กลุ่มบรษิทัจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและต้นทุนในกำรป้องกนัควำม
เสีย่งทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมเดมิจนกระทัง่เกดิรำยกำรทีค่ำดกำรณ์ หรอืเมื่อรำยกำรทีค่ำดกำรณ์
ไม่คำดว่ำจะเกดิอกีต่อไป กลุ่มบรษิทัจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนและตน้ทุนในกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีส่ะสมและ
เคยแสดงรวมไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้เป็นก ำไรหรอืขำดทุนทนัท ี
 
ตรำสำรอนุพนัธ์บำงตวัไม่มคีุณสมบตัใินกำรป้องกนัควำมเสีย่ง กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ทำง
กำรเงนิทีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุนและรวมอยูใ่นก ำไร (ขำดทุน) อื่น 
 

3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มบรษิทัมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิ ซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นและ
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งของ
กลุ่มบรษิทัจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงนิของกลุ่มบรษิทัใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้กลุ่มบรษิทัจงึใชเ้ครือ่งมอือนุพนัธท์ำงกำรเงนิเพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง
บำงประกำรทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งด ำเนินงำนโดยส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มบรษิทั โดยนโยบำยของกลุ่มบรษิทัไดร้วมนโยบำยควำม
เสีย่งในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งจำก
กำรให้สินเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยหลักกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงเป็นไปตำมนโยบำยที่อนุมตัิโดย
คณะกรรมกำรบรษิทัและยงัใชเ้ป็นเครือ่งมอืหลกัในกำรสือ่สำรและควบคุมโดยสว่นงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มบรษิทั 
 
3.1.1 ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศย่อมมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศอนัเกีย่วเนื่อง
จำกกำรซื้อขำยสนิคำ้และกูย้มืเงนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิทัมแีนวทำงบรหิำรควำมเสีย่งโดยพจิำรณำกำร
เขำ้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม กลุ่มบรษิัทใช้สญัญำแลกเปลี่ยนเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ขำ้ท ำกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อป้องกำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วเนื่องกบัสกุลเงนิ  
ทีใ่ชว้ดัมลูคำ่ 
 
ยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัได้
เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 44 
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3.1.2 ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบี้ยในตลำด 
กลุ่มบรษิัทมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยที่ส ำคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิให้กู้ยืมระยะยำว  
แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั เงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงินกู้ยมืระยำว และหุ้นกู้ สนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของ 
กลุ่มบรษิัทมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัหรอือตัรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั รวมทัง้กลุ่มบรษิัท  
ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้เพือ่บรหิำรควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ในบำงกรณีกลุ่มบริษัทมีกำรกู้ยืมแบบอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวและใช้สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อป้องกัน  
ควำมเสี่ยงของจ ำนวนเงนิดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ำยในอนำคต โดยพจิำรณำถึงผลกระทบเชงิเศรษฐกจิของกำรเปลี่ยน  
เงนิกูย้มืจำกอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัใหก้ลำยเป็นอตัรำดอกเบี้ยคงที่ สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยท ำใหก้ลุ่มบรษิทั
สำมำรถระดมทุนโดยกำรกู้ยมืระยะยำวด้วยอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัและเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยให้กลำยเป็นอตัรำคงที่ 
ในระดบัทีน้่อยกวำ่อตัรำดอกเบีย้คงทีก่รณีกลุ่มบรษิทัตอ้งกูย้มืระยะยำวโดยตรง 
 
ในกำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย กลุ่มบรษิัทตกลงกบัคู่สญัญำที่จะแลกเปลี่ยนผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิ 
ตำมดอกเบี้ยคงที่กบัตำมอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัในช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยอ้ำงอิงจำกจ ำนวนฐำนที่ใช้เป็นเกณฑ์
ค ำนวณเงนิต้นตำมทีต่กลงกนัไว ้และรบัรูส้่วนต่ำงทีจ่ะต้องจ่ำยหรอืจะไดร้บัตำมสญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยไว้
เป็นสว่นประกอบของรำยไดด้อกเบีย้หรอืดอกเบีย้จ่ำยตลอดระยะเวลำตำมขอ้ตกลง 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่ส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบี้ย และส ำหรบัสนิทรพัย์และหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวนัที่ครบก ำหนด หรือวนัที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม ่ 
(หำกวนัทีม่กีำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำยใน  

1 ปี 
ล้ำนบำท 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

ล้ำนบำท 

ภำยใน  
1 ปี 

ล้ำนบำท 
1 - 5 ปี 

ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

ล้ำนบำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
ล้ำนบำท 

รวม 
ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 3,596 - - 228 - - 865 4,689 0.01 - 1.35 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 121 - - 2 - - 10 133 1.37 - 12.25 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระค ้ำประกนั - 4 - - - - - 4 0.60 - 1.05 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนัและกจิกำรอื่น - 241 - - - - - 241 4.00 
 3,945 245 - 230 - - 875 5,067  
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 10,371 - - 811 - - - 11,182 0.75 - 5.22 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 82 - - - - - 14 96 1.10 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 52 200 36 64 14,072 - 11 14,435 1.55 - 5.75 
หุน้กู ้ 3,500 17,087 12,256 - - - - 32,843 2.03 - 5.18 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 360 828 129 27 5 - - 1,349 0.13 - 5.00 
 14,365 18,115 12,421 902 14,077 - 25 59,905  
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 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ภำยใน  

1 ปี 
ล้ำนบำท 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

ล้ำนบำท 

ภำยใน  
1 ปี 

ล้ำนบำท 
1 - 5 ปี 

ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

ล้ำนบำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
ล้ำนบำท 

รวม 
ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 12 - - 711 - - 863 1,586 0.03 - 2.00 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 171 - - - - - - 171 2.40 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระค ้ำประกนั - 1 - - - - - 1 1.05 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนัและกจิกำรอื่น - 11,195 - - - - 4 11,199 8.00 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - บรษิทัร่วม 
   (ภำยใตส้นิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน) - - - - - - 450 450 - 
 183 11,196 - 711 - - 1,317 13,407  
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 11,485 - - 1,891 - - - 13,376 

 
0.70 - 7.84 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 93 - - - - - - 93 1.55 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 61 25 278 78 14,246 - 28 14,716 1.15 - 5.75 
หุน้กู ้ 9,148 13,538 13,476 - - - - 36,162 2.03 - 5.18 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 39 103 11 - - - - 153 0.01 - 6.00 
 20,826 13,666 13,765 1,969 14,246 - 28 64,500  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ภำยใน  

1 ปี 
ล้ำนบำท 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

ล้ำนบำท 

ภำยใน  
1 ปี 

ล้ำนบำท 
1 - 5 ปี 

ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

ล้ำนบำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
ล้ำนบำท 

รวม 
ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 3,500 - - 74 - - 85 3,659 0.03 - 1.35 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,229 - - 6,012 - - - 9,241 1.25 - 3.51 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย - 31,683 2,218 - 2,379 - - 36,270 1.60 - 4.00 
 6,729 31,683 2,218 6,086 2,379 - 85 49,170  
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,744 - - - - - - 1,744 0.75 - 1.40 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 8 - - - 8 0.25 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - - - 13,981 - - 13,981 2.27 - 3.76 
หุน้กู ้ 3,500 17,087 12,256 - - - - 32,843 2.03 - 5.18 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 113 298 82 - - - - 493 4.50 
 5,357 17,385 12,338 8 13,981 - - 49,069  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้คงท่ี อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ภำยใน  

1 ปี 
ล้ำนบำท 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

ล้ำนบำท 

ภำยใน  
1 ปี 

ล้ำนบำท 
1 - 5 ปี 

ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ  
5 ปี 

ล้ำนบำท 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบีย้ 
ล้ำนบำท 

รวม 
ล้ำนบำท 

ดอกเบีย้
(ร้อยละ 
ต่อปี) 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 578 - - 2 580 0.03 - 0.10 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,671 - - 7,591 - - 13 14,275 0.85 - 5.00 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย 611 19,172 - - 15,492 - - 35,275 2.05 - 6.16 
 7,282 19,172 - 8,169 15,492 - 15 50,130  
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื 
   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 3,789 - - - - - - 3,789 0.70 - 1.85 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - - - 14,079 - - 14,079 2.08 - 3.45 
หุน้กู ้ 9,148 13,538 13,476 - - - - 36,162 2.03 - 5.18 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 6 7 - - - - - 13 2.12 - 2.81 
 12,943 13,545 13,476 - 14,079 - - 54,043  
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3.1.3 ควำมเสีย่งจำกกำรใหส้นิเชือ่ 

 
กลุ่มบรษิทัไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อท ำ
ใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำไดข้ำยสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม กลุ่มบรษิทับรหิำรควำมเสีย่งนี้โดย
ก ำหนดใหม้นีโยบำยและวธิกีำรในกำรควบคุมสนิเชื่อทีเ่หมำะสม กลุ่มบรษิทัจงึไม่คำดว่ำจะไดร้บัควำมเสยีหำยทีเ่ป็น
สำระส ำคญัจำกกำรใหส้นิเชื่อ จ ำนวนเงนิสูงสุดทีก่ลุ่มบรษิทัอำจต้องสูญเสยีจำกกำรใหส้นิเชื่อคอืมูลค่ำตำมบญัชขีอง
ลกูหนี้และเงนิใหกู้ย้มืทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

3.1.4 ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงนิทุนผ่ำนวงเงนิในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ลว้
อย่ำงเพยีงพอย่อมแสดงถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ซึง่วงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดใ้ชไ้ดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 25 ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มบรษิทัไดต้ัง้เป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยดืหยุ่นในกำรระดมเงนิทุน
โดยกำรรกัษำวงเงนิสนิเชื่อที่ตกลงไว้อย่ำงเพียงพอเนื่องจำกลกัษณะของธุรกิจที่เป็นฐำนของกลุ่มบรษิัทสำมำรถ
เปลีย่นแปลงได ้
 
กำรวเิครำะหอ์ำยุครบก ำหนดตำมสญัญำของหนี้สนิทำงกำรเงนิ ยกเวน้สญัญำอนุพนัธ ์ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.1.2 
 
ตำรำงต่อไปนี้วเิครำะหห์นี้สนิสญัญำอนุพนัธ์ของกลุ่มบรษิทัตำมระยะเวลำครบก ำหนดตำมสญัญำส ำหรบัยอดรวมและ
ยอดสุทธขิองเครือ่งมอืทำงกำรเงนิซีง่มคีวำมส ำคญักบักำรเคลื่อนไหวของกระแสเงนิสด 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ ์     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
ยอดรวมทีต่อ้งช ำระ (สญัญำแลกเปลีย่น 
   เงนิตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนั 
   ควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด)     
กระแสเงนิสดเขำ้ 2,029,780 61,365 - 2,091,145 
(กระแสเงนิสดออก) (2,067,347) (65,604) - (2,132,951) 
 (37,567) (4,239) - (41,806) 
     
ยอดรวมทีต่อ้งช ำระ (สญัญำแลกเปลีย่น 
   อตัรำดอกเบีย้     
กระแสเงนิสดเขำ้ 131,394 2,758,727 92,571 2,982,692 
(กระแสเงนิสดออก) (168,032) (3,097,936) (104,131) (3,370,099) 
 (36,638) (339,209) (11,560) (387,407) 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ภำยใน 1 ปี 

พนับำท 
1 - 5 ปี 
พนับำท 

มำกกว่ำ 5 ปี 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ ์     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
ยอดรวมทีต่อ้งช ำระ (สญัญำแลกเปลีย่น 
   เงนิตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนั 
   ควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด)     
กระแสเงนิสดเขำ้ 1,249,136 61,365 - 1,310,501 
(กระแสเงนิสดออก) (1,281,080) (65,604) - (1,346,684) 
 (31,944) (4,239) - (36,183) 
     

ยอดรวมทีต่อ้งช ำระ (สญัญำแลกเปลีย่น 
   อตัรำดอกเบีย้     
กระแสเงนิสดเขำ้ 131,394 2,758,727 92,571 2,982,692 
(กระแสเงนิสดออก) (168,032) (3,097,936) (104,131) (3,370,099) 
 (36,638) (339,209) (11,560) (387,407) 

 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุน 

        

ตรำสำรหนี้ - - - - 11,461,704 - 11,461,704 - 
ตรำสำรทุน - - 264 - - - 264 - 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   

 

 

 

 

 

 
ตรำสำรทุน 34,070 - - - 9,000 - 43,070 - 
สญัญำอนุพนัธ ์         
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - 

 
2,702,094 - 

 
- - 

 
2,702,094 - 

สญัญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและ 
   อตัรำดอกเบีย้ - - 

 
1,608,382 - 

 
- - 

 
1,608,382 - 

ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - - - - - - - 
เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย         
   ตรำสำรทุน  - 40,652 - - - - - 40,652 
รวมสินทรพัย ์ 34,070 40,652 4,310,740 - 11,470,704 - 15,815,514 40,652 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

         
หน้ีสิน         
สญัญำอนุพนัธ ์         
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - 222,978 - - - 222,978 - 
สญัญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและ 
   อตัรำดอกเบีย้ - - 703,830 - - - 703,830 - 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 94,867 - - - 94,867 - 
ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - 1,977 - 38,585 - 40,562 - 
รวมหน้ีสิน - - 1,023,652 - 38,585 - 1,062,237 - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไร 
   ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         
ตรำสำรทุน - - - - 9,000 - 9,000 - 
สญัญำอนุพนัธ ์         
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - 

 
2,581,562 - 

 
- - 

 
2,581,562 - 

สญัญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและ 
   อตัรำดอกเบีย้ - - 

 
1,608,381 - 

 
- - 

 
1,608,381 - 

ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - - - 7,875 - 7,875 - 
รวมสินทรพัย ์ - - 4,189,943 - 16,875 - 4,206,818 - 
         
หน้ีสิน         
สญัญำอนุพนัธ ์         
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำ 
   ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - - 

 
21,367 - - - 

 
21,367 - 

สญัญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและ 
   อตัรำดอกเบีย้ - - 

 
703,830 - - - 

 
703,830 - 

รวมหน้ีสิน - - 725,197 - - - 725,197 - 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่องอ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อขำย ณ วนัที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิ ตลำดจะถือเป็นตลำดที่มสีภำพคล่องเมื่อรำคำเสนอซื้อขำยมีพร้อมและสม ่ำเสมอ จำกกำรแลกเปลี่ยนจำก
ตวัแทน นำยหน้ำ กลุ่มอุตสำหกรรม ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นรำคำ หรอืหน่วยงำนก ำกบัดูแล และรำคำนัน้แสดงถงึรำยกำรในตลำดที่
เกดิขึน้จรงิอย่ำงสม ่ำเสมอ ในรำคำซึง่คู่สญัญำซึง่เป็นอสิระจำกกนัพงึก ำหนดในกำรซื้อขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอ
ซื้อขำยที่ใช้ส ำหรบัส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ถือโดยกลุ่มบรษิัท ได้แก่ รำคำเสนอซื้ อปัจจุบนั เครื่องมอืทำงกำรเงนินี้
รวมอยูใ่นระดบั 1 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดม้กีำรซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่อง (ตรำสำรอนุพนัธท์ีม่กีำรซื้อขำยในตลำด
รองที่ไม่ได้มีกำรจดัตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร (Over the counter)) วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ โดยเทคนิคกำร
ประเมนิมูลค่ำนี้ใชป้ระโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดทีส่งัเกตไดท้ีม่อียู่และอ้ำงองิจำกประมำณกำรของกลุ่มบรษิทัเองมำใช้
น้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้ถ้ำขอ้มูลทีเ่ป็นสำระส ำคญัทัง้หมดในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่งัเกตได ้เครื่องมอืนัน้
จะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 
กลุ่มบรษิทัใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำส ำหรบักำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระดบัที่ 3 โดยใชว้ธิแีบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำ และกำร
คดิลดกระแสเงนิสด โดยขอ้มูลทีเ่ป็นสำระส ำคญัมำจำกทัง้ขอ้มูลทีส่งัเกตได ้และไม่สำมำรถสงัเกตไดใ้นตลำด เช่น รำคำหุน้ 
สว่นต่ำงอตัรำผลตอบแทน ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ 
 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
 
ตำรำงต่อไปนี้ สรุปขอ้มูลเชงิปรมิำณของขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตไดท้ี่มสีำระส ำคญัที่ใช้ในกำรจดัมูลค่ำยุตธิรรมที่เป็นขอ้มูล
ระดบั 3 
 

 

มูลค่ำยติุธรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ข้อมูลท่ีไม่ 

 

  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 สำมำรถ เทคนิคกำร ช่วงของข้อมูล ควำมสมัพนัธข์องขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถ 

ค ำอธิบำย พนับำท พนับำท สงัเกตได้ ประเมินมูลค่ำ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 สงัเกตได้กบัมูลค่ำยติุธรรม 
เงนิลงทนุ 
   ระยะยำวอื่น 

 11,461,704  - อตัรำคดิลด 
  ทีป่รบัคำ่ควำม 
  เสีย่ง 

กำรคดิลด 
  กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 
8.42 

- - อตัรำคดิลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่งเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 1 จะท ำใหม้ลูคำ่ยุตธิรรมลดลง 
250.16 ลำ้นบำท 

- อตัรำคดิลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่งลดลง
รอ้ยละ 1 จะท ำใหม้ลูคำ่ยุตธิรรมเพิม่ขึน้ 
256.81 บำท 

 
กลุ่มบรษิัทมีกลุ่มท ำงำนที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบักำรประเมินมูลค่ำที่จ ำเป็นต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึ่งรวมถึงกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมระดบัที่ 3 นอกจำกนัน้ กลุ่มบรษิัทได้จ้ำงผู้ประเมนิอสิระเพื่อสนับสนุนกำรประเมนิมูลค่ำของสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ทำงกำรเงิน กลุ่มท ำงำนดังกล่ำวรำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรเงินของกลุ่มบริษัท (CFO) และ
คณะกรรมกำรบรษิทั ขอ้มลูหลกัทีก่ลุ่มบรษิทัใชใ้นกำรประเมนิไดแ้ก่ 

- อตัรำคิดลดส ำหรบัสินทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ ซึ่งพิจำรณำจำกแบบจ ำลองกำรประเมินรำคำหลกัทรพัย ์
(CAPM) เพื่อค ำนวณอตัรำก่อนภำษทีี่สะทอ้นผลกำรประเมนิตลำดในปัจจุบนัของมลูค่ำของเงนิตำมเวลำและควำม
เสีย่งทีเ่ฉพำะเจำะจงของสนิทรพัย ์

- กำรปรบัปรุงควำมเสีย่งเฉพำะส ำหรบัคูส่ญัญำ 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย

มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 
 พนับำท 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - 
กำรรบัรูจ้ำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  
  เป็นครัง้แรก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) 11,571,381 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 11,571,381 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของตรำสำรทุนทีร่บัรูผ้ำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 710,619 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (820,296) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 11,461,704 
  
ก ำไร(ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยุตธิรรมทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
   สนิทรพัยท์ีถ่อือยู ่ณ วนัสิน้ปี (หมำยเหตุฯ ขอ้ 44)  
      ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 710,619 
      ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - 
 
กลุ่มบรษิทัไมม่กีำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรประมำณมลูคำ่ยุตธิรรมระหวำ่งปี 
 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของกลุ่มบริษทั 
 
ฝ่ำยกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัรวมถงึคณะท ำงำนทีไ่ดท้ ำกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิส ำหรบักำรรำยงำน
ในงบกำรเงนิ รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 3 คณะท ำงำนนี้ได้รำยงำนโดยตรงต่อผู้อ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) และ
คณะกรรมกำรบรหิำรกำรเงนิของกลุ่มบรษิัท กำรประชุมระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ และคณะท ำงำนเกี่ยวกบักำร
ประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมไดจ้ดัขึน้อยำ่งน้อยหนึ่งครัง้ในแต่ละไตรมำส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ำยงำนไตรมำสของกลุ่มบรษิทั 

 

4 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในกำรบริหำรทุนของบริษัทนัน้เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ  
กลุ่มบรษิทั เพือ่สรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอื่น และเพือ่ด ำรงไวซ้ึง่โครงสรำ้งของทุนทีเ่หมำะสม
เพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไว้หรอืปรบัโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบรษิัทอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น กำรคนืทุนให้แก่ผู้ถือ หุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยทรพัย์สนิเพื่อลดภำระหนี้สนิ อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่
ก ำหนดไวต้ำมสญัญำเงนิกูย้มื (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25 และ 26) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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5 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก 
 
กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชทีีเ่ปิดเผยนี้เป็นกำรอธบิำยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรที่กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 
เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำก
สญัญำที่ท ำกบัลูกคำ้ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถือปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และนโยบำยกำร
บญัชใีหมท่ีน่ ำมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 2.9, 2.16, 2.23 และ 2.25 
 
กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนทัง้สำมฉบบัดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำร 
ปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่
ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะ
รบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 อยำ่งไรกต็ำม กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 มำถอื
ปฏบิตัมิไิด้มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชใีหมม่ำใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 หมำย 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน เหต ุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ ก 16,018,214 (455,089) (45,618) 15,517,507 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ ข 616,621 248,214 - 864,835 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ข 1,768,512 (208,997) - 1,559,515 
สนิทรพัยข์องกลุ่มทีจ่ ำหน่ำยทีจ่ดัประเภทไว ้
   เพือ่ขำยจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ  489,926 728 - 490,654 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
เงนิลงทุนระยะยำว ค 42,071 11,571,381 - 11,613,452 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สทุธ ิ ค 11,198,832 (11,195,181) - 3,651 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ ง 26,476,299 - (204,738) 26,271,561 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ ง - - 1,838,473 1,838,473 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ ข 1,504,416 (239,552) - 1,264,864 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  1,422,412 125,576 - 1,547,988 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ข, ค, ง 1,751,738 (972,890) (127,249) 651,599 
รวมสินทรพัย ์  141,916,082 (1,125,810) 1,460,868 142,251,140 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม 

 หมำย 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน เหต ุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ข 19,726,069 (13,142) - 19,712,927 
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธ ิ ง 39,001 - 392,972 431,973 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ ข 207,196 (76,832) - 130,364 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  177,238 (29,364) - 147,874 
หนี้สนิของกลุ่มทีจ่ ำหน่ำยทีจ่ดัประเภทไว ้
   เพือ่ขำยจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ  175,451 728 - 176,179 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ  113,978 - 1,067,894 1,181,872 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  4,359,699 (43,391) - 4,316,308 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ ข 476,329 71,667 - 547,996 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ ข, ค 2,891,670 (473,037) (17,266) 2,401,367 
รวมหน้ีสิน  95,422,038 (563,371) 1,443,600 96,302,267 
      
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  29,547,602 (346,094) 16,881 29,218,389 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ ก (7,604,709) (216,345) 387 (7,820,667) 
รวมส่วนของเจำ้ของ  46,494,044 (562,439) 17,268 45,948,873 

 
หมำยเหต ุ ก) ผลกระทบเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ รำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5.1 
 ข) ผลกระทบเกดิจำกกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5.1 
 ค) ผลกระทบเกดิจำกกำรจดัประเภทและวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5.1 
 ง) ผลกระทบเกดิจำกกำรบญัชสี ำหรบัสญัญำเชำ่ ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5.2 
 
กลุ่มบรษิทัไดป้รบัปรุงผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมม่ำใชเ้ป็นครัง้แรกทีเ่คยแสดงไวใ้นขอ้มลูทำงกำรเงนิ
รวมระหว่ำงกำลในระหว่ำงปี 2562 รำยกำรปรบัปรุงทัง้สิ้นที่กระทบต่อก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
เป็นจ ำนวน 223 ลำ้นบำท 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชใีหมม่ำใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหต ุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ ก 4,840,763 (6,959) (3,930) 4,829,874 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ก, ค 14,274,734 (2,614,980) - 11,659,754 
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี ก 611,424 (8,271) - 603,153 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ ข 536,781 232,173 - 768,954 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ข 195,235 (108,126) - 87,109 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สทุธ ิ ก, ข, ค 34,664,704 2,165,517 - 36,830,221 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ ง 4,615,150 - (11,459) 4,603,691 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้- สทุธ ิ ง - - 589,627 589,627 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ ข 1,504,416 (239,552) - 1,264,864 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  42,944 5,551 - 48,495 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ข 551,649 (522,436) - 29,213 
รวมสินทรพัย ์    99,889,326 (1,097,083) 574,238 99,366,481 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 

มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน หมำยเหต ุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธ ิ ง 6,102 - 108,048 114,150 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ ข 118,769 (782) - 117,987 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  29,929 (3,325) - 26,604 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ  6,700 - 466,190 472,890 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ ข 476,329 (65,834) - 410,495 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ ข, ค 532,750 (473,036) - 59,714 
รวมหน้ีสิน  60,383,559 (542,977) 574,238 60,414,820 
      
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  18,215,189 (314,000) - 17,901,189 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ ข - (240,106) - (240,106) 
รวมส่วนของเจำ้ของ  39,505,767 (554,106) - 38,951,661 
 
หมำยเหต ุ ก) ผลกระทบเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5.1 
 ข) ผลกระทบเกดิจำกกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5.1 
 ค) ผลกระทบเกดิจำกกำรจดัประเภทและวดัมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5.1 
 ง) ผลกระทบเกดิจำกกำรบญัชสี ำหรบัสญัญำเชำ่ ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5.2 
 
บรษิทัได้ปรบัปรุงผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรกที่เคยแสดงไวใ้นขอ้มูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลในระหว่ำงปี 2562 รำยกำรปรบัปรุงทัง้สิ้นที่กระทบต่อก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่  1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวน 197 ลำ้นบำท 
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5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 

   
ก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 29,547,602 18,215,189 
   

กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งและสญัญำอนุพนัธ ์ 103,151 111,197 
สญัญำอนุพนัธอ์ืน่ - สทิธกิำรลงทนุ (17,206) 23,648 
ตรำสำรหนี้ - มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน  (395,855) - 
สญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิ (29,544) (29,544) 
กำรเพิม่ขึน้จำกคำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (6,640) (6,959) 
กำรเพิม่ขึน้จำกคำ่เผือ่ผลขำดทุนเงนิใหกู้ย้มืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (412,342) 
กำรปรบัปรุงก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
(346,094) 

 
(314,000) 

  
 

ก ำไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 เฉพำะผลกระทบ 
   จำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตักิ่อนกำร 
   ปรบัปรุงผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  

 
 

29,201,508 

 
 

17,901,189 
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การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัย ์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั และจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

มูลค่ำ
ยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม 
- สญัญำ
อนุพนัธ ์

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย รวม 
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 1,585,654 1,585,654 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - - 14,840,247 14,840,247 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - - 170,850 170,850 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - - - 129,640 129,640 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ - 2,129,699 - - 2,129,699 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระค ้ำประกนั - - - 1,107 1,107 
เงนิลงทุนระยะยำว 11,586,714 - 26,738 - 11,613,452 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - - - 3,651 3,651 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - - - 259,381 259,381 
 11,586,714 2,129,699 26,738 16,990,530 30,733,681 
 
กลุ่มบรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีไ่ม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอืกำรวดัมลูค่ำ
ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเป็นประเภทมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งวดัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน มรีำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

 พนับำท 
เงินลงทุนระยะยำว  
หน่วยลงทุนในหุน้บุรมิสทิธแิปลงสภำพชนิดไถถ่อนคนืได ้- ไม่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ 11,571,381 
กองทุนเปิด 15,333 
รวมเงนิลงทุนระยะยำว 11,586,714 
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 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่ำยติุธรรม - 
สญัญำอนุพนัธ ์

รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ - 13,375,376 13,375,376 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 19,547,902 19,547,902 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - 92,600 92,600 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - 147,874 147,874 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ - 14,715,684 14,715,684 
หุน้กู ้- สทุธ ิ - 36,162,488 36,162,488 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - 1,613,845 1,613,845 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ 678,360 - 678,360 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 2,401,367 2,401,367 
 678,360 88,057,136 88,735,496 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
มูลค่ำยติุธรรม - 
สญัญำอนุพนัธ ์

มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย รวม 

   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 579,537 579,537 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - 4,707,302 4,707,302 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - 11,659,754 11,659,754 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - - 4,103 4,103 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ 2,033,818 - - 2,033,818 
เงนิลงทุนระยะยำว - 1,500 - 1,500 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สทุธ ิ - - 37,433,374 37,433,374 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - - 27,853 27,853 
 2,033,818 1,500 54,411,923 56,447,241 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรม - 
สญัญำอนุพนัธ ์

รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท     
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 3,789,076 3,789,076 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 4,375,638 4,375,638 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - 26,604 26,604 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ - 14,078,732 14,078,732 
หุน้กู ้- สทุธ ิ - 36,162,488 36,162,488 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สทุธ ิ - 587,040 587,040 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ 528,482 - 528,482 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 59,714 59,714 
 528,482 59,079,292 59,607,774 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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สนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมมีูลค่ำใกล้เคยีงมูลค่ำยุตธิรรม ยกเวน้หุ้นกู้ซึ่งมมีูลค่ำ
ยุตธิรรมตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 26 
 

การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 
 

สญัญาอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัความเสีย่ง 
 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมรีำยกำรสญัญำอนุพนัธด์งัต่อไปนี้ 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
สินทรพัยห์มุนเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - เพือ่คำ้ 78,125 73,344 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 131,116 40,016 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้   
   - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 655,594 655,594 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียนสญัญำอนุพนัธ ์ 864,835 768,954 
   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - เพือ่คำ้ 2,460 2,460 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 572,316 572,316 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ - เพือ่คำ้ 58,144 58,144 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้   
   - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 575,445 575,445 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้   
   - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยุตธิรรม 32,851 32,851 
สญัญำอนุพนัธอ์ืน่ - เพือ่คำ้ 23,648 23,648 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนสญัญำอนุพนัธ ์ 1,264,864 1,264,864 
   

หน้ีสินหมุนเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - เพือ่คำ้ 60,096 59,480 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 17,030 5,269 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้   
   - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 47,630 47,630 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้   
   - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยุตธิรรม 5,608 5,608 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนสญัญำอนุพนัธ ์ 130,364 117,987 
   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 40,493 - 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้   
   - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 410,495 410,495 
สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 56,153 - 
สญัญำอนุพนัธอ์ืน่ - เพือ่คำ้ 40,855 - 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนสญัญำอนุพนัธ ์ 547,996 410,495 
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การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
กลุ่มบรษิทัมรีำยกำรลูกหนี้กำรคำ้ทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ บรษิทัมรีำยกำรลูกหนี้กำรคำ้
และเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
ลกูหนี้การคา้ 
 
กลุ่มบรษิัทได้ปฏิบตัติำมวธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น
ตลอดอำยุส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ทัง้หมด 
 
ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กลุ่มบรษิัทมกีำรจดักลุ่มลูกหนี้กำรค้ำตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดติ 
ทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและระยะเวลำเกนิก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำย
ช ำระเงนิในอดตี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตีและปัจจยัในอนำคตทีจ่ะมผีลกระทบต่ออตัรำขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
ดว้ยวธิกีำรดงักล่ำว คำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

พนับำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       

ยอดลูกหนี้ 10,472,100 3,161,327 224,095 90,909 272,221 14,220,652 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 37,162 28,250 11,974 13,993 255,067 346,446 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

พนับำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       

ยอดลูกหนี้ 3,193,145 713,019 34,711 5,429 64,769 4,011,073 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน 1,056 1,460 2,697 4,908 64,515 74,636 
 
กำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กบัค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำ ณ วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้  

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินเ 
ฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนลกูหน้ีกำรค้ำ   
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 342,217 67,484 
ผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงยอดยกมำทีม่ตี่อก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,229 7,152 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 346,446 74,636 
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เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
บรษิทัมรีำยกำรเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ค่ำเผื่อผลขำดทุนถูกจ ำกดัทีผ่ลขำดทุน 
ดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำ 
 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ 
ส ำหรบัเงินให้กู้ยืม 
ระยะสัน้แก่กิจกำร 

ท่ีเก่ียวข้องกนั  

ค่ำเผือ่ผลขำดทนุ
ส ำหรบัเงินให้กู้ยืม 
ระยะยำวแก่กิจกำร 

ท่ีเก่ียวข้องกนั  
 พนับำท พนับำท 

   
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  - 50,262 
ผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงยอดยกมำทีม่ตี่อก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 12,825 399,517 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562  12,825 449,779 

 
5.2 สญัญำเช่ำ 

 
ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำใชเ้ป็นครัง้แรก กลุ่มบรษิทัรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำ
เชำ่ทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 เรือ่ง สญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้
โดยมมีลูค่ำเท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ปรบัปรุงดว้ยจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ทีจ่่ำยล่วงหน้ำหรอืค้ำงจ่ำยซึง่
เกีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิก่อนวนัทีน่ ำมำปฏบิตัใิชค้รัง้แรก หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำววดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีย่งัไม่ไดจ้่ำยช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมื
ส่วนเพิม่ของกลุ่มบรษิทั อตัรำดอกเบี้ยเงนิกูย้มืส่วนเพิม่ดงักล่ำวของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัทีน่ ำมำค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำ
เชำ่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 อยูร่ะหว่ำงรอ้ยละ 4.5 ถงึ รอ้ยละ 6 และรอ้ยละ 4.5 ตำมล ำดบั 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 กลุ่มบรษิทัรบัรูมู้ลค่ำตำมบญัชี
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตัเิป็นมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัทีน่ ำมำปฏบิตัใิชค้รัง้แรก  
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผย  
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  1,698,697 609,939 
หกั สญัญำเชำ่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (66,222) (2,675) 
หกั   สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 
 ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมวธิเีสน้ตรง (34,904) (11,762) 
บวก  สทิธทิีจ่ะซือ้หรอืขยำยระยะเวลำทีค่อ่นขำ้งแน่ 
     ทีจ่ะมกีำรใชส้ทิธ ิ 180,970 113,027 
หกั  สทิธทิีส่ำมำรถยกเลกิสญัญำทีค่อ่นขำ้งแน่ทีจ่ะมกีำรใชส้ทิธ ิ (54,621) (48,754) 
หกั  สญัญำพจิำรณำเป็นสญัญำบรกิำร (46,430) - 
 1,677,490 659,775 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (216,624) (85,537) 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่เพิม่ขึน้จำกกำรน ำมำตรฐำน 
   กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำปฏบิตัใิช ้ 1,460,866 574,238 
หนี้สนิสญัญำเชำ่กำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 152,979 12,802 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,613,845 587,040 
   
ประกอบดว้ย   
   หนี้สนิสญัญำเชำ่หมนุเวยีน 431,973 114,150 
   หนี้สนิสญัญำเชำ่ไมห่มนุเวยีน 1,181,872 472,890 
 1,613,845 587,040 

 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้บ่งตำมประเภทสนิทรพัยไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562   
ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 260,749 - 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 1,077,132 418,573 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 282,892 110,919 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 35,983 11,458 
ยำนพำหนะ 181,717 48,677 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 1,838,473 589,627 
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6 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมตฐิำน และกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ใน
อดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มบรษิทัมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชอีำจไม่
ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนที่มคีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำร
ปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
(ก) ประมำณกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไมจ่ ำกดั 

 
มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณนี้ใช้
ประมำณกำรกระแสเงนิสดซึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมชว่งระยะเวลำหนึ่งซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจำกปีทีป่ระมำณกำรไวใ้ชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวตำมหมำยเหตุฯ ขอ้ 18 และ 20 อตัรำ
กำรเตบิโตดงักล่ำวสอดคลอ้งกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตทีร่วมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะอุตสำหกรรม
ของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 

(ข) มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและตรำสำรอนุพนัธ ์
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ซึ่งไม่มกีำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
กลุ่มบรษิทัใชดุ้ลยพนิิจในกำรเลอืกวธิกีำรและตัง้ขอ้สมมตฐิำนซึ่งส่วนใหญ่อ้ำงองิจำกสถำนะของตลำดทีม่ีอยู่ ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยละเอยีดของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชร้วมอยูใ่นหมำยเหตุฯ ขอ้ 3.2  

 
(ค) ประมำณกำรหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกคดคีวำมและกำรฟ้องรอ้ง 

 
กลุ่มบรษิทัมกีำรใช้ดุลยพนิิจในกำรวดัมูลค่ำและบนัทกึรำยกำรประมำณกำรหนี้สนิและหนี้สนิที่อำจจะเกดิขึ้นเนื่องจำกคดี
ควำมและกำรฟ้องรอ้ง หนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้จะบนัทกึเป็นประมำณกำรหนี้สนิเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่และสำมำรถ
ประมำณจ ำนวนของภำระผูกพนัไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อ กลุ่มบรษิทัจ ำเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิควำมเป็นไปไดข้องภำระ
ผกูพนัและในกำรค ำนวณควำมเป็นไปไดข้องจ ำนวนทีใ่ชใ้นกำรจ่ำยช ำระภำระผูกพนัดงักล่ำว และเนื่องจำกควำมไม่แน่นอน 
จ ำนวนภำระผกูพนัทีเ่กดิขึน้จรงิอำจะมคีวำมแตกต่ำงจำกประมำณหนี้สนิทีบ่นัทกึไวเ้ดมิ 
 

(ง) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 28 
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7 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
คณะผูบ้รหิำรกลุ่มไทยยูเนี่ยน คอื ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ผูบ้รหิำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำน
จำกขอ้มูลทีจ่ะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้รหิำรกลุ่มไทยยูเนี่ยน โดยมจีุดประสงคเ์พื่อจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของ
สว่นงำน 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรงำน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสรำ้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตำมประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร กลุ่มบรษิทั 
มสีว่นงำนทีร่ำยงำนทัง้สิน้ 3 สว่นงำน ดงันี้ 

• ผลติภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรปู 
• ผลติภณัฑอ์ำหำรทะเลแชแ่ขง็ แชเ่ยน็ และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ผลติภณัฑอ์ำหำรสตัว ์ผลติภณัฑเ์พิม่มลูคำ่ และธุรกจิอื่น 

 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำนแยกจำกกนัเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสนิใจ
เกีย่วกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กลุ่มบรษิทัประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำก
ก ำไรขัน้ตน้ ซึง่วดัมลูคำ่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นกำรวดัก ำไรขัน้ตน้ในงบกำรเงนิ 
 
กำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีส ำหรบัรำยกำรธุรกิจกับ
บุคคลภำยนอก งบกำรเงนิรวมไดต้ดัรำยกำรระหว่ำงกนัออกแลว้ 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ของขอ้มูลจ ำแนกตำมสว่นงำนของกลุ่มบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 
และธรุกิจ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์
อำหำรสตัว ์
ผลิตภณัฑ์
เพ่ิมมูลค่ำ 

และธรุกิจอ่ืน 
รวมส่วนงำนท่ี

รำยงำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

งบกำรเงิน
รวม 

   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำยไดร้วม 74,428,084 60,501,232 24,514,866 159,444,182 (33,168,935) 126,275,247 
หกั รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน (19,207,134) (8,077,269) (5,884,532) (33,168,935) 33,168,935 - 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 55,220,950 52,423,963 18,630,334 126,275,247 - 126,275,247 
       
ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 10,807,834 5,390,790 4,022,629  20,221,253   (111,154) 20,110,099 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร      (16,265,523) 
       
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  
   (ไม่รวมรำยไดอ้ื่น)      

 
3,844,576 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (2,055,567) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนใน        
   บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้          591,288 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ      54,061 
อื่น ๆ      1,993,679 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้      4,428,037 
ภำษเีงนิได ้      (157,937) 
ก ำไรส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำน 
   ต่อเน่ือง      

 
4,270,100 

ขำดทุนส ำหรบัปีจำก 
   กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - (105,257) 2,809 - - 

 
(102,448) 

ก ำไรส ำหรบัปี      4,167,652 
       
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
   เสรจ็สิน้ (Point in time) 55,220,950 52,423,963 18,630,334 126,275,247 - 126,275,247 
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 งบกำรเงินรวม 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรทะเล 

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 
และธรุกิจ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์
อำหำรสตัว ์
ผลิตภณัฑ์
เพ่ิมมูลค่ำ 

และธรุกิจอ่ืน 
รวมส่วนงำน

ท่ีรำยงำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

งบกำรเงิน
รวม 

   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 80,470,248 60,306,693 22,971,454 163,748,395 (30,463,757) 133,284,638 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน (18,207,968) (7,513,558) (4,742,231) (30,463,757) 30,463,757 - 

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

       
ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 10,505,573 4,824,523 3,575,485 18,905,581 (14,005) 18,891,576 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร      (15,813,047) 

       
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  
   (ไม่รวมรำยไดอ้ื่น)      

 
3,078,529 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (2,025,349) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนใน        
   บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้         263,170 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ      971,834 
อื่น ๆ      2,200,496 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้      4,488,680 
ภำษเีงนิได ้      (121,120) 

ก ำไรส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำน 
   ต่อเน่ือง      

 
4,367,560 

ขำดทุนส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำน 
   ทีย่กเลกิ 

 
- 

 
(690,015) 

 
(23,075) 

 
- 

 
- 

 
(713,090) 

ก ำไรส ำหรบัปี      3,654,470 
       
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
   เสรจ็สิน้ (Point in time) 

 
62,262,280 

 
52,793,135 

 
18,229,223 

 
133,284,638 

 
- 

 
133,284,638 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศำสตร ์
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดขึน้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก พนับำท พนับำท 
   

ประเทศไทย 15,679,321 14,229,546 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 49,910,713 50,898,661 
ประเทศญีปุ่่ น 6,723,958 7,636,860 
ประเทศในทวปียโุรป 35,073,626 40,959,053 
ประเทศอืน่ ๆ 18,887,629 19,560,518 
รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 126,275,247 133,284,638 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
ในระหวำ่งปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัไมม่รีำยไดจ้ำกลกูคำ้รำยใดทีม่มีลูคำ่เท่ำกบัหรอืมำกกว่ำ
รอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบรษิทั 
 

8 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (วนัที่ถือปฏิบัติครัง้แรก) ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดักำรสินทรพัย์ 
และหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั และจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิดงันี้ ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 5 
 

 งบกำรเงินรวม 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

มูลค่ำ
ยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรม 
 - สญัญำ
อนุพนัธ ์

มูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย รวม 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 4,689,470 4,689,470 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - - 13,989,908 13,989,908 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - - 132,766 132,766 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - - - 157,124 157,124 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ - 4,310,476 - - 4,310,476 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระค ้ำประกนั - - - 4,368 4,368 
เงนิลงทุนระยะยำว  11,461,968 - 43,070 - 11,505,038 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว- สทุธ ิ - - - 241,138 241,138 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - - - 249,348 249,348 
 11,461,968 4,310,476 43,070 19,464,122 35,279,636 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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กลุ่มบรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีไ่ม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอืกำรวดัมูลค่ำดว้ย
มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเป็นประเภทมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 
 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งวดัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน มรีำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท 
เงินลงทุนระยะยำว  
หน่วยลงทุนในหุน้บุรมิสทิธแิปลงสภำพชนิดไถถ่อนคนืได ้- ไม่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ 11,461,704 
กองทุนเปิด 264 
รวมเงนิลงทุนระยะยำว 11,461,968 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่ำยติุธรรม - 
สญัญำอนุพนัธ ์

รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท 
    

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 11,181,760 11,181,760 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 19,127,817 19,127,817 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - 95,526 95,526 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - 357,401 357,401 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ - 14,435,156 14,435,156 
หุน้กู ้- สทุธ ิ - 32,842,876 32,842,876 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 1,349,443 1,349,443 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ 1,062,237 - 1,062,237 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 2,346,484 2,346,484 
 1,062,237 81,736,463 82,798,700 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
มูลค่ำยติุธรรม - 
สญัญำอนุพนัธ ์

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย รวม 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 3,659,253 3,659,253 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - 4,152,226 4,152,226 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 9,241,776 9,241,776 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - - 4,762 4,762 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ 4,197,818 - - 4,197,818 
เงนิลงทุนระยะยำว - 9,000 - 9,000 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สทุธ ิ - - 36,269,769 36,269,769 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - - 23,399 23,399 
 4,197,818 9,000 53,351,185 57,558,003 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรม - 
สญัญำอนุพนัธ ์

รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 1,744,080 1,744,080 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 4,368,515 4,368,515 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - 28,100 28,100 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ - 13,981,467 13,981,467 
หุน้กู ้- สทุธ ิ - 32,842,876 32,842,876 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - 492,827 492,827 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ 725,197 - 725,197 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 79,403 79,403 
 725,197 53,537,268 54,262,465 

 

9 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดในงบกระแสเงนิสด ประกอบดว้ยรำยกำรดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสดในมอื 3,947 4,225 873 1,292 
เงนิฝำกกระแสรำยวนัและออมทรพัย ์ 1,184,981 1,581,424 158,380 578,245 
เงนิฝำกประจ ำไมเ่กนิสำมเดอืน 3,500,542 5 3,500,000 - 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 4,689,470 1,585,654 3,659,253 579,537 
หกั  เงนิเบกิเกนิบญัช ี(หมำยเหตฯุ ขอ้ 23) (206,040) (275,106) (36,681) - 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
   ทีแ่สดงในงบกระแสเงนิสด 4,483,430 1,310,548 3,622,572 579,537 
 
เงนิฝำกประจ ำไม่เกนิสำมเดอืนมอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยู่ทีร่อ้ยละ 0.01 ถงึ รอ้ยละ 1.35 ต่อปี (พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 0.03 ถงึ รอ้ยละ 
2.00 ต่อปี) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

ลกูหนี้กำรคำ้ 12,845,052 14,220,652 3,616,262 4,011,073 

หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (312,907) (342,217) (56,416) (67,484) 

ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 12,532,145 13,878,435 3,559,846 3,943,589 

ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 41) 

 
14,684 450,759 414,343 581,815 

ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรอื่น 4,435 12,042 4,376 12,042 

ลกูหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,028 5,219 149,059 138,653 

ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 1,365,346 908,973 640 12,849 

คำ่ใชจ้่ำยล่วงหน้ำ 522,815 553,832 45,056 58,548 

บตัรภำษ ี 30,636 32,584 8,169 8,977 

รำยไดค้ำ้งรบั 66,270 39,908 23,962 25,313 

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ 325,567 136,462 193,336 58,977 

รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 14,868,926 16,018,214 4,398,787 4,840,763 
 
ลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 9,495,217 9,938,724 1,157,477 1,169,201 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,461,982 3,027,112 187,877 257,143 
3 - 6 เดอืน 142,517 224,095 685 3,434 
6 - 12 เดอืน 55,925 90,909 570 5,429 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 218,879 272,221 34,178 64,769 
 12,374,520 13,553,061 1,380,787 1,499,976 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (260,894) (341,164) (36,936) (67,484) 
 12,113,626 13,211,897 1,343,851 1,432,492 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 41)     
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 250,084 533,376 1,525,507 2,023,944 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 124,651 134,215 638,397 455,876 
3 - 6 เดอืน 20,150 - 26,304 - 
6 - 12 เดอืน 43,983 - 30,300 31,277 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 31,664 - 14,967 - 
 470,532 667,591 2,235,475 2,511,097 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (52,013) (1,053) (19,480) - 
 418,519 666,538 2,215,995 2,511,097 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 12,532,145 13,878,435 3,559,846 3,943,589 
 
ระยะเวลำกำรใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่นและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยเฉลีย่คอื 46 วนัและ 51 วนั ตำมล ำดบั 
 
คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2562 

อตัรำผล
ขำดทุน 

ด้ำนเครดิตท่ี 
คำดว่ำจะ 

ลกูหน้ี
กำรค้ำ 

(ยอดรวม) 

ค่ำเผือ่ผล
ขำดทุน 

ลกูหน้ีกำรค้ำ 

อตัรำผล
ขำดทุน 

ด้ำนเครดิตท่ี
คำดว่ำจะ 

ลกูหน้ี
กำรค้ำ 

(ยอดรวม) 

ค่ำเผือ่ผล
ขำดทุน 

ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 เกิดขึน้ พนับำท พนับำท เกิดขึน้ พนับำท พนับำท 
       
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ รอ้ยละ 0.04 9,745,301 (4,089) รอ้ยละ 0.07 2,682,984 (2,010) 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน รอ้ยละ 1.44 2,586,633 (37,331) รอ้ยละ 0.08 826,274 (624) 
3 - 6 เดอืน รอ้ยละ 8.14 162,667 (13,240) รอ้ยละ 11.84 26,988 (3,196) 
6 - 12 เดอืน รอ้ยละ 32.86 99,908 (32,827) รอ้ยละ 10.70 30,870 (3,302) 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน รอ้ยละ 89.97 250,543 (225,420) รอ้ยละ 96.21 49,146 (47,284) 
รวม  12,845,052 (312,907)  3,616,262 (56,416) 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถกระทบยอดไดด้งันี้ 
 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม (342,217) (67,484) 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  
   เป็นครัง้แรก (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5.1) (4,229) (7,152) 
กำรเพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (3,860) - 
ผลขำดทุนเพิม่ขึน้ระหว่ำงปีทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน (37,823) (11,734) 
ลกูหนี้กำรคำ้ทีไ่ม่สำมำรถเกบ็เงนิไดท้ีต่ดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 60,591 29,954 
กำรจดัประเภทใหม่ (2,382) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 17,013 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (312,907) (56,416) 
 

11 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู - สทุธ ิ 21,161,851 21,327,151 2,327,587 1,959,754 
งำนระหวำ่งท ำ - สทุธ ิ 382,278 349,284 - 5,014 
วตัถุดบิ - สทุธ ิ 9,388,564 9,415,072 1,962,016 1,657,757 
วสัดุประกอบและภำชนะบรรจุ - สุทธ ิ 1,440,867 1,949,417 76,825 97,222 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง 4,172,416 4,901,460 643,514 768,642 
อะไหลแ่ละของใชส้ิน้เปลอืง - สทุธ ิ 327,438 428,866 14,815 9,919 
รวมสนิคำ้คงเหลอื - สทุธ ิ 36,873,414 38,371,250 5,024,757 4,498,308 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัตัง้รำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรจ ำนวน 1,216.88 ลำ้นบำท และ 74.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1,501.27 ลำ้นบำท และ 80.25 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สนิคำ้คงเหลอืบำงส่วนของกลุ่มบรษิทัจ ำนวน 549.82 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปจ ำน ำไวก้บัสถำบนักำรเงนิ
เพือ่ค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทัยอ่ย (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 812.67 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุฯ ขอ้ 23) 
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12 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดจ้่ำยลว่งหน้ำ 400,796 898,106 66,610 66,329 
สว่นลดรอตดัจ ำหน่ำยจำก 
   สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 

 
- 208,997 - 108,126 

ภำษมีลูคำ่เพิม่รอรบัคนื 419,061 531,769 13,416 16,677 
อื่น ๆ 157,124 129,640 4,762 4,103 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 976,981 1,768,512 84,788 195,235 
 

13 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกลุ่มทีจ่ ำหน่ำยทีจ่ดัประเภทไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ยสองส่วนงำน 
ไดแ้ก่ ส่วนงำนประมงในประเทศกำน่ำและส่วนงำนแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด์ตำมทีร่ำยงำนในงบกำรเงนิรวมส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ 2561 ขอ้มลูทำงกำรเงนิของสองสว่นงำนแสดงไดด้งันี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  พนับำท พนับำท 
สินทรพัยข์องกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พือ่ขำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก   
สว่นงำนประมง  4,787 8,471 
สว่นงำนแซลมอนแชเ่ยน็  50,194 481,455 
รวม  54,981 489,926 
    
หน้ีสินของกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไว้เพื่อขำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก   
สว่นงำนประมง  18,408 23,063 
สว่นงำนแซลมอนแชเ่ยน็  7,848 152,388 
รวม  26,256 175,451 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิแสดงไดด้งันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  พนับำท พนับำท 
    

สว่นงำนประมง  2,809 (23,075) 
สว่นงำนแซลมอนแชเ่ยน็  (105,257) (690,015) 
รวม  (102,448) (713,090) 
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กระแสเงนิสดของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ มดีงันี้ 
 
  งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
  พนับำท พนับำท 
    
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน  27,497 (364,780) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน  19,208 (4,416) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ  (60,009) 367,071 
กระแสเงินสดสทุธิ  (13,304) (2,125) 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนท่ีรบัรู้ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
จ ำนวนของเงนิลงทุนรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 31,165,524 30,546,928 
เงนิลงทุนทีร่บัรูต้ำมวธิสีว่นไดเ้สยี     
  บรษิทัรว่ม 10,082,375 10,766,530 788,757 835,523 
  กำรรว่มคำ้ 197,808 325,030 959 31,600 
รวมเงนิลงทุน 10,280,183 11,091,560 31,955,240 31,414,051 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บรษิทัรว่ม 581,676 459,570 - - 
กำรรว่มคำ้ 9,612 (196,400) - - 
รวมสว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทนุใน 
   บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 591,288 263,170 - - 
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14.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยระหว่ำงปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

พนับำท 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 30,546,928 29,337,930 
เพิม่ขึน้ - สทุธ ิ 532,787 1,208,998 
จดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้และบรษิทัรว่ม 85,809 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 31,165,524 30,546,928 
 
ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัซื้อสดัส่วนเงนิลงทุนเพิม่ในบรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ำกดั จำกผูร้่วมลงทุนอกีรำยหนึ่ง โดยท ำให้
สดัส่วนเงินลงทุนส ำหรบับริษัทเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 100.00 ที่รำคำจ่ำยซื้อจ ำนวน 109.82 ล้ำนบำท  
เงนิสดจ่ำยสทุธมิจี ำนวน 96.04 ลำ้นบำท หลงัหกัเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 
ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทั ไทยยูเนี่ยน อนิกรเีดยีนท์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มสีดัส่วน 
กำรถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดยมจี ำนวนหุน้ทัง้หมด 30,000,000 หุน้ มมีูลค่ำทีต่รำไว ้10 บำทต่อหุน้ และในระหว่ำงปีบรษิทัย่อย
ไดม้กีำรเรยีกช ำระคำ่หุน้เป็นจ ำนวน 300 ลำ้นบำท  
 
ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดซ้ื้อสดัส่วนเงนิลงทุนเพิม่ในบรษิทั ธรรมชำต ิซีฟู๊ด รเีทล จ ำกดั จำกผู้ร่วมลงทุน  
อีกรำยหนึ่ง โดยท ำให้สดัส่วนเงนิลงทุนส ำหรบับรษิัทเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 25.10 เป็นร้อยละ 65.00 ที่รำคำจ่ำยซื้อจ ำนวน 
120.75 ลำ้นบำท เงนิสดจ่ำยสทุธมิจี ำนวน 68 ลำ้นบำท หลงัหกัเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
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รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
 

   ทุนจดทะเบียน 
สดัส่วนเงินลงทุนท่ีถือ 

โดยบริษทั 
สดัส่วนเงินลงทุนท่ีถือโดยส่วน 
ได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ รำคำทุน เงินปันผลรบัระหว่ำงปี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้นใน
ประเทศ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

             

บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันำ 
   อุตสำหกรรม จ ำกดั (TUM) 

ผูผ้ลติและสง่ออกปลำทนู่ำ 
   กระป๋องและอำหำรสตัว ์

ไทย 
 

300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 99.66 99.66 0.34 0.34 2,648,407 2,648,407 1,943,359 1,076,322 

บรษิทั สงขลำแคนนิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผูผ้ลติและสง่ออกอำหำร 
   ทะเลกระป๋อง 

ไทย 
 

360 ลำ้นบำท 360 ลำ้นบำท 99.55 99.55 0.45 0.45 2,006,664 2,006,664 824,301 2,867,134 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จ ำกดั ผูผ้ลติและสง่ออกกุง้แช่แขง็ ไทย 300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 51.00 51.00 49.00 49.00 189,316 189,316 45,900 79,560 
บรษิทั อเีอชเอส เทรนดน์ิ่ง แอนด ์ 
   เซอรว์สิ จ ำกดั 

ผูใ้หบ้รกิำรฝึกอบรมและ 
   กำรจดักำร 

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

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จ ำกดั  
   (มหำชน) (TFM) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์ ไทย 820 ลำ้นบำท 820 ลำ้นบำท 66.90 66.90 33.10 33.10 960,951 960,951 672,035 617,355 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรำฟฟิกส ์จ ำกดั  ผูผ้ลติสิง่พมิพท์ัว่ไป ไทย 40 ลำ้นบำท 40 ลำ้นบำท 98.00 98.00 2.00 2.00 96,019 96,019 - - 
Thai Union North America, Inc. (TUNA) ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิำ 343.5 ลำ้นเหรยีญ

สหรฐัฯ 
343.5 ลำ้นเหรยีญ

สหรฐัฯ 
100.00 100.00 - - 11,741,316 11,741,316 - - 

Thai Union Investment Holding  
   Co., Ltd. (TUIH) 

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

บรษิทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำร 
   และสตัวน์ ้ำแช่แขง็ 

ไทย 330 ลำ้นบำท 330 ลำ้นบำท 99.74 99.74 0.26 0.26 2,111,932 2,111,932 131,650 197,474 

Seafood International One FZCO ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ 
   อำหำร 

สหรฐัอำหรบั 
เอมเิรตส ์

- 0.1 ลำ้นสหรฐัอำหรบั 
เอมเิรตสเ์ดอรแ์ฮม 

- 60.00 - 40.00 - 575 - - 

Thai Union China Co., Ltd. ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ 
   อำหำร 

จนี 8 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 8 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 100.00 100.00 - - 274,146 274,146 - - 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยนออนไลน์ชอ็ป จ ำกดั ธุรกจิพำณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ ไทย 1 ลำ้นบำท 1 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 1,000 1,000 - - 
Thai Union EU Seafood 1 S.A. (TUES1) ผูล้งทุน ลกัเซมเบริก์ 212 ลำ้นยโูร 212 ลำ้นยโูร 100.00 100.00 - - 10,495,231 10,495,231 - - 
Thai Union Asia Investment Holding  
   Limited (TUAIH) 

ผูล้งทุน ฮ่องกง 0.02 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัฯ 

0.02 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัฯ 

100.00 100.00 - - 626 
 

626 
 

- 
 

- 
 

บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ำกดั (TMAC) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอำหำรกุง้และ 
   ลงทุนในกจิกำรฟำรม์ 
   เพำะพนัธุก์ุง้และเลีย้งกุง้  

ไทย 1,130 ลำ้นบำท - 100.00 - - - 142,075 - - - 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน อนิกรเีดยีนท ์จ ำกดั ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ 
   สว่นประกอบอำหำร 

ไทย 300 ลำ้นบำท - 100.00 - - - 300,000 - - - 

บรษิทั ธรรมชำต ิซฟู้ีด รเีทล จ ำกดั 
   (TSR) 

ผูน้ ำเขำ้อำหำรทะลและรำ้น 
   อำหำรทะเล 

ไทย  6 ลำ้นบำท - 65.00 - 35.00 - 177,096 - - - 

รวม         31,165,524 30,546,928 3,617,245 4,837,845 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยของบรษิทั     
บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จ ำกดั (ถอืหุน้โดย บรษิทั ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำร ไทย 99.74 99.74 
   แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 100)    และสตัวน์ ้ำแช่แขง็    
บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จ ำกดั ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ ไทย 99.54 99.54 
   (ถอืหุน้โดย บรษิทั สงขลำแคนนิ่ง     ส ำหรบับรรจุอำหำร    
   จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 99)      
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยปลำทนู่ำ เวยีดนำม 99.55 99.55 
   (ถอืหุน้โดย บรษิทั สงขลำแคนนิ่ง 
    จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 100) 

   และอำหำรทะเลบรรจุ 
   กระป๋อง 

   

Thai Union Investments North America LLC ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (TUINA) (ถอืหุน้โดย TUNA รอ้ยละ 100)     
Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยปลำทนู่ำ สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUNA รอ้ยละ 100)    และอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง    
Tri-Union Frozen Products, Inc.  ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (TUFP) (ถอืหุน้โดย TUNA รอ้ยละ 100)    อำหำรทะเลแช่แขง็    
US Pet Nutrition, LLC (USPN)  ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้รอ้ยละ 99 โดย TUNA และ     อำหำรสตัว ์    
   รอ้ยละ 1 โดย Tri-U)     
Tri-Union Frozen Products North America, LLC ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (TUFPNA) (ถอืหุน้โดย TUFP รอ้ยละ 100)     
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคนิค แคนำดำ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUFPNA รอ้ยละ 100)     
Thai Union Europe (TUE) ส ำนกังำนใหญ่ ฝรัง่เศส 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100)     
MW Brands Seychelles Limited ผูส้่งออกปลำทนู่ำกระป๋อง เซเชลส ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)     
Etablissements Paul Paulet SAS (EPP) ผูผ้ลติ น ำเขำ้ จดัจ ำหน่ำยและ ฝรัง่เศส 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)    ส่งออกอำหำรทะเลกระป๋อง    
European Seafood Investment Portugal  
   (ESIP) (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและสง่ออกปลำซำรด์นี 
   และปลำแมคคำเรลกระป๋อง 

โปรตุเกส 100.00 100.00 

Pioneer Food Cannery Limited ผูผ้ลติปลำทนู่ำกระป๋อง กำนำ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย EPP รอ้ยละ 100)     
Mareblu SRL ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย อติำล ี 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)     อำหำรทะเลกระป๋อง    
UK Seafood Investments Limited  ผูล้งทุน สหรำช 100.00 100.00 
   (UKSI) (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)     อำณำจกัร   
Indian Ocean Tuna Limited (IOT) ผูผ้ลติและสง่ออกปลำทนู่ำ เซเชลส ์ 60.00 60.00 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 60)    กระป๋อง    
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John West Foods Limited (JWUK) ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรำช 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย UKSI รอ้ยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง อำณำจกัร   
Irish Seafood Investments Limited  ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย ไอรแ์ลนด ์ 100.00 100.00 
   (ISIL) (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
John West Holland BV ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย เนเธอรแ์ลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย ISIL รอ้ยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
TTV Limited (ถอืหุน้โดย EPP รอ้ยละ 70) หยุดด ำเนินกจิกำร 

   (กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ) 
   (หมำยเหตุขอ้ 13) 

กำนำ 70.00 70.00 

Europeenne De La Mer SAS (EDM) ผูล้งทุน และผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
   ปลำแซลมอน 

ฝรัง่เศส 100.00 100.00 

   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)        
Meralliance Armoric SAS ผูผ้ลติปลำแซลมอนรมควนั ฝรัง่เศส 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)     
Imsaum SCI (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100) ใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ ฝรัง่เศส 100.00 100.00 
Meralliance SAS ผูจ้ดัจ ำหน่ำย ฝรัง่เศส 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)    ปลำแซลมอนรมควนั    
Meralliance Poland Sp. z.o.o ผูผ้ลติปลำแซลมอนแช่เยน็ โปแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)        
Naco Trading AS (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยปลำแซลมอน นอรเ์วย ์ 100.00 100.00 
The Edinburgh Salmon Company Ltd.  หยุดด ำเนินกจิกำร สก๊อตแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ESCO) (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)    (กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ) 

   (หมำยเหตุขอ้ 13) 
   

King Oscar AS (KON) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำร นอรเ์วย ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    
King Oscar Inc. ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย KON รอ้ยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
Norway Foods Europe NV ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย เบลเยีย่ม 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย EPP รอ้ยละ 100)    อำหำรทะเลกระป๋อง    
   (พ.ศ. 2561 ถอืหุน้โดย KON รอ้ยละ 100)     
Thai Union Poland Sp. Z.o.o. ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำร โปแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100)    ทะเลกระป๋อง    
Thai Union Germany GmbH (TUGe) 
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100) 

ผูล้งทุน เยอรมนี 100.00 100.00 

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลติสำรสกดัจำกน ้ำมนั เยอรมนี 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUGe รอ้ยละ 100)    ปลำทนู่ำ    
Rugen Fisch AG (RUFI) 
   (ถอืหุน้โดย TUGe รอ้ยละ 51) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำร 
   ทะเล 

เยอรมนี 51.00 51.00 
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Sassnitz Fisch GmbH 
   (พ.ศ. 2561 ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ100) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล 
  (ควบรวมกบั RUFI ในเดอืน 
   กรกฎำคม พ.ศ. 2562) 

เยอรมนี - 51.00 

Hawesta-Feinkost Hans Westphal  
   GmbH & Co. KG (HAW) 
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย 
   อำหำรทะเล 

เยอรมนี 51.00 51.00 

Seafood Beteiligungs - und Verwaltungs  
   GmbH (ถอืหุน้โดย HAW รอ้ยละ 100) 

หยุดด ำเนินกจิกำร เยอรมนี 51.00 51.00 

Artur Heymann GmbH & Co.KG  
   (HEY) (ถอืหุน้โดย HAW รอ้ยละ 100) 

ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Wefina Feinkost Gunther Wehowsky  
   GmbH (ถอืหุน้โดย HEY รอ้ยละ 100) 

ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมนี 51.00 51.00 

Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ใหบ้รกิำรเช่ำสนิทรพัย ์ เยอรมนี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

หยุดด ำเนินกจิกำร เยอรมนี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch GmbH & Co.Produktions-und  
   Vertriebs KG (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย 
   อำหำรทะเล 

เยอรมนี 51.00 51.00 

Ostsee Fisch Kretinga UAB (gAG)  
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย 
   อำหำรทะเล 

ลทิเูนีย 51.00 51.00 

Thai Union Canada Inc. (TUCa)  
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย 
   อำหำรทะเล 

แคนำดำ 100.00 100.00 

C.H. Rich, Inc. 
   (ถอืหุน้โดย TUCa รอ้ยละ 100) 

ตวัแทนจ ำหน่ำยอำหำรทะเล สหรฐั 
อเมรกิำ 

100.00 100.00 

Thai Union Trading Europe B.V. ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เนเธอรแ์ลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100)     
PT Thai Union Kharisma Lestari 
   (ถอืหุน้โดย TFM รอ้ยละ   65) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์ อนิโดนีเซยี 43.49 43.49 

Thai Union Hatchery Co., Ltd. 
   (ถอืหุน้โดย TMAC รอ้ยละ 100) 

ผูเ้พำะพนัธุแ์ละอนุบำลลกูกุง้ 
   เพือ่จ ำหน่ำยและพฒันำ 
   สำยพนัธุ ์

ไทย 100.00 - 

TCM Fishery Co., Ltd. ฟำรม์เพำะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ ไทย 75.00 - 
   (ถอืหุน้โดย TMAC รอ้ยละ 75)     
TMK Farm Co., Ltd. ฟำรม์เพำะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ ไทย 94.44 - 
   (ถอืหุน้โดย TMAC รอ้ยละ 94.44)     
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Thammachart Seafood China Limited   
   (TSC) (ถอืหุน้โดย TSR รอ้ยละ 90  
   และโดย TUAIH รอ้ยละ 10) 

ผูล้งทุน ฮ่องกง 68.50 - 

Thammachart Shanghai 
   (ถอืหุน้โดย TSC รอ้ยละ 100) 

รำ้นอำหำรทะเล จนี 68.50 - 

 
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562 บริษัท PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มเป็นจ ำนวนเงิน 
60,406 ลำ้นรเูปีย หรอืจ ำนวนเทยีบเท่ำ 140.93 ลำ้นบำท 
 
ในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 Sassnitz Fisch GmbH ได้ควบรวมกบั Rugen Fisch AG โดยกำรโอนสนิทรพัย์และหนี้สนิ
ทัง้หมด กำรควบรวมดงักล่ำวไมม่ผีลกระทบต่องบกำรเงนิรวม 
 
ในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัท ธรรมชำติ ซีฟู้ด รเีทล จ ำกดั ได้ก่อตัง้บรษิัทย่อยในประเทศฮ่องกง และประเทศจีน  
ทัง้นี้ทัง้สองบรษิทัยอ่ยยงัไมไ่ดเ้ริม่ด ำเนินงำน รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้จงึไมไ่ดร้วมขอ้มลูทำงกำรเงนิของทัง้สองบรษิทันี้ 
 
บรษิทัย่อยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั สดัส่วนของสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อย
ทีถ่อืโดยกลุ่มบรษิทัไมแ่ตกต่ำงจำกสดัส่วนทีถ่อืหุน้สำมญั 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส ำคญั 
 
ยอดรวมของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 

บริษทั  
ไทยยเูน่ียน  
ซีฟู้ด จ ำกดั 

บริษทั ไทยยู
เน่ียน ฟีดมิลล ์
จ ำกดั (มหำชน) 

Rugen Fisch 
Group รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ยอดรวมของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ ี
   อ ำนำจควบคุม 414,526 279,315 1,942,443 2,636,284 
ก ำไรส ำหรบัปีสว่นทีเ่ป็นของ 
   สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคมุ 18,485 203,021 37,071 258,577 
เงนิปันผลจ่ำยใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่ม่ม ี
   อ ำนำจควบคุมในระหวำ่งปี 44,100 332,465 36,020 412,585 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยละเอยีดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปของบรษิทัยอ่ยแต่ละรำยทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มบรษิทั ขอ้มลูดงักล่ำวเป็นขอ้มลูก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 

 
บริษทั ไทยยเูน่ียน  

ซีฟู้ด จ ำกดั 
บริษทั ไทยยเูน่ียน  

ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) Rugen Fisch Group รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

พนับำท 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

ส่วนท่ีหมุนเวียน         
สนิทรพัย ์ 1,360,982 1,638,438 1,001,648 949,300 1,470,235 1,859,518 3,832,865 4,447,256 
หนี้สนิ (983,928) (1,251,975) (953,715) (894,512) (1,126,977) (1,478,735) (3,064,619) (3,625,222) 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนสทุธ ิ 377,054 386,463 47,933 54,788 343,258 380,783 768,245 822,034 
         
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         
สนิทรพัย ์ 578,794 617,249 1,157,960 1,282,526 909,727 949,499 2,646,481 2,849,274 
หนี้สนิ (105,160) (83,806) (132,368) (115,664) (56,043) (40,357) (293,571) (239,827) 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนสทุธ ิ 473,634 533,443 1,025,592 1,166,862 853,684 909,142 2,352,910 2,609,447 
         
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 850,688 919,906 1,073,525 1,221,650 1,196,942 1,289,925 3,121,155 3,431,481 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุ และงบกระแสเงินสดโดยสรปุ 
 

 
บริษทั ไทยยเูน่ียน  

ซีฟู้ด จ ำกดั 
บริษทั ไทยยเูน่ียน  

ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) Rugen Fisch Group รวม 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

พนับำท 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

         
รำยได ้ 4,543,508 4,571,140 4,849,249 4,410,383 4,699,768 4,684,976 14,092,524 13,666,499 
ก ำไรก่อนภำษ ี 29,081 338,361 911,945 323,636 93,846 191,898 1,034,872 853,895 
ภำษเีงนิได ้ (259) (499) (69,262) 88,481 (16,872) (18,635) (86,393) 69,347 
ก ำไรหลงัภำษจีำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 28,822 337,682 842,683 412,117 76,974 173,263 948,479 923,242 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 515 - 11,106 - (116,483) (61,222) (104,862) (61,222) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 29,337 337,862 853,789 412,117 (39,509) 112,041 843,617 862,020 
         
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 18,485 170,940 203,021 34,123 37,071 84,365 258,577 289,428 
เงนิปันผลจ่ำยใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 44,100 76,440 332,465 593,145 36,020 47,617 412,585 717,202 
         
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 800,353 471,302 804,519 576,777 289,906 (115,739) 1,894,778 932,340 
เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (33,305) (31,745) 187,804 (10,194) (90,112) (127,083) 64,387 (169,022) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ (769,532) (439,607) (990,911) (562,608) (191,660) 228,411 (1,952,103) (773,804) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้(ลดลง) - สทุธ ิ (2,484) (50) 1,412 3,975 8,134 (14,411) 7,062 (10,486) 
 
 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรซือ้ธุรกจิ - TMAC  
 
เมื่อวนัที่ 20 มนีำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทซื้อสดัส่วนเงนิลงทุนเพิม่ในบรษิัท ทเีอ็มเอซี จ ำกดั (TMAC) ร้อยละ 49 จำกผู้ร่วม
ลงทุนอกีรำยหนึ่ง ดว้ยจ ำนวนเงนิ 109.82 ลำ้นบำท ซึ่งท ำใหบ้รษิทัมเีงนิลงทุนใน TMAC เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 51 เป็นรอ้ยละ 
100 บรษิทัจงึจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวใหมจ่ำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 
เนื่องจำกกำรซื้อธุรกิจนี้ด ำเนินกำรจำกกำรทยอยซื้อ บรษิัทได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัที่ซื้อของส่วนได้เสยีใน TMAC  
ทีบ่รษิทัถอือยูก่่อนวนัทีซ่ื้อ (รอ้ยละ 51) โดยสว่นต่ำงทีเ่กดิจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน บรษิทัไดว้ดั
มูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ได้รบัมำและปันส่วนรำคำซื้อเสรจ็สิ้นแล้ว ผลของกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม สิง่ตอบแทนที่จ่ำยซื้อ 
เพือ่เงนิลงทุนใน TMAC รวมถงึจ ำนวนของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดร้บัมำ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
 พนับำท 
  
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ - เงนิสด 109,825 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสว่นไดเ้สยีเดมิซึง่ไดถู้กจดัประเภทเป็นกจิกำรรว่มคำ้ 176,648 
 286,473 
  
ประมำณกำรมูลค่ำของรำยกำรท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือธรุกิจ 
   ส ำหรบัสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีได้รบัมำ 

 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 13,783 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ไมร่วมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 30,546 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 397,224 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 5,113 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (365,000) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (46,660) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (10,371) 
รวมสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบไุด ้ 24,635 
คำ่ควำมนิยม 261,838 
สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดร้บัจำกกำรซือ้ธรุกจิ 286,473 
 
ค่ำควำมนิยมทีเ่กดิจำกกำรซื้อธุรกจิขำ้งต้นเป็นผลจำกกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนใน TMAC ซึ่งประเมนิเสรจ็สิ้น
ภำยในปี พ.ศ. 2562 โดยบรษิัทคำดว่ำค่ำควำมนิยมดงักล่ำวจะส่งผลต่อกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบรษิัท 
โดยเฉพำะผลติภณัฑอ์ำหำรทะเลแชแ่ขง็และแชเ่ยน็ คำ่ควำมนิยมดงักล่ำวไมส่ำมำรถหกัเป็นคำ่ใชจ้่ำยเพือ่ประโยชน์ทำงภำษไีด้ 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรซือ้ธุรกจิ - TSR  
 
เมือ่วนัที ่ 26 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัซือ้สดัส่วนเงนิลงทุนเพิม่ในบรษิทั ธรรมชำต ิ ซฟู้ีด รเีทล จ ำกดั (TSR) รอ้ยละ 
39.9 จำกผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นบุคคลภำยนอกดว้ยจ ำนวนเงนิ 120.75 ลำ้นบำท ซึง่ท ำใหบ้รษิทัมเีงนิลงทุนใน TSR เพิม่ขึน้จำก 
รอ้ยละ 25.1 เป็นรอ้ยละ 65 บรษิทัจงึจดัประเภทเงนิลงทุนดงักล่ำวใหมจ่ำกเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มเป็นเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 
 
เนื่องจำกกำรซื้อธุรกจินี้ด ำเนินกำรจำกกำรทยอยซื้อ บรษิทัได้ประเมนิมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่ซื้อของส่วนได้เสยีใน TSR ที่
บรษิทัถอือยู่ก่อนวนัทีซ่ื้อ โดยส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมและมูลค่ำตำมบญัชีรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 บรษิทัไดอ้ยู่ในขัน้ตอนกำรระบุมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บัมำและกำรทบทวนกำรปันส่วนรำคำซื้อจำก
เงนิลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดร้บัมำอำจจะมกีำรปรบัปรุงรำยกำรต่อไป ขึน้อยู่กบักำรประมำณ
กำรมลูคำ่ยุตธิรรมและผลของกำรปันสว่นรำคำซือ้ ซึง่คำดวำ่จะแลว้เสรจ็ภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัทีซ่ือ้เงนิลงทุนเพิม่  

 
 พนับำท 
  
มลูคำ่ตำมบญัชขีองเงนิลงทุนใน TSR ตำมวธิสีว่นไดเ้สยี ณ วนัซือ้เงนิลงทุน 49,406 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของสว่นไดเ้สยีใน TSR ณ วนัซือ้เงนิลงทุน 15,752 
มลูคำ่ยุตธิรรมของสว่นไดเ้สยีเดมิซึง่จดัประเภทเป็นบรษิทัรว่ม 65,158 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ำย ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ - เงนิสด 120,751 
 185,909 
  
ประมำณกำรมูลค่ำของรำยกำรท่ีรบัรู้ ณ วนัท่ีซ้ือธรุกิจ 
   ส ำหรบัสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีได้รบัมำ 

 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 52,748 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ไมร่วมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 108,835 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 25,240 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 8,960 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (120,240) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (6,649) 
รวมสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบไุด ้ 68,894 
  
สว่นไดเ้สยีตำมเงนิลงทุนของบรษิทั (รอ้ยละ 65) 44,781 
คำ่ควำมนิยม 141,128 
สนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดร้บัจำกกำรซือ้ธรุกจิ 185,909 
 
หำกบรษิทัย่อยทัง้หมดทีซ่ือ้มำในระหวำ่งปีไดถู้กรวมในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 งบก ำไรขำดทุนรวม
จะแสดงรำยไดจ้ ำนวน 988 ลำ้นบำท และขำดทุนสทุธสิ ำหรบัปีจ ำนวน 133 ลำ้นบำท 
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14.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มระหว่ำงปีมดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 10,766,530 10,336,972 835,523 835,293 
เพิม่ขึน้ 75,104 686,614 - 45,372 
กำรจ ำหน่ำย - สทุธ ิ (52,884) (2,193) (1,010) (45,142) 
สว่นแบ่งก ำไร 581,676 459,570 - - 
สว่นแบ่งคำ่ใชจ้่ำยเบด็เสรจ็อื่น (46,846) (208,677) - - 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 6,584 20,351 - - 
ก ำไรจำกกำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรม     
   จำกกำรทยอยซือ้ 15,752 - - - 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่     
   ไปยงัเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
   และบรษิทัยอ่ย (65,158) 

 
- (45,756) 

 
- 

เงนิปันผลรบั (214,417) (188,705) - - 
ภำษจีำกเงนิปันผลรบั (11,865) (19,513) - - 
กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (172,910) - - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (799,191) (317,889) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 10,082,375 10,766,530 788,757 835,523 
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รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มมดีงัต่อไปนี้ 

 

   สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ จดัตัง้ขึ้นในประเทศ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ         
บรษิทั ลคักี ้ยเูนี่ยน ฟู้ดส ์จ ำกดั ผูผ้ลติและสง่ออกปอูดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 408,315 452,997 
บรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จ ำกดั (1) ธุรกจิพำณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสภ์ำยใตเ้วบ็ไซต ์ ไทย - 20.00 - 1,010 - 28,584 
Avanti Feeds Limited (บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยอ์นิเดยี) (2) ผูผ้ลติและสง่ออกอำหำรสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ำกกุง้ อนิเดยี 15.43 15.43 71,922 71,922 916,553 764,953 
Seafood International Two FZCO (SIC2) (3) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำร สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์ - 40.00 - 384 - - 
Avanti Frozen Foods Private Limited (ถอืหุน้โดย Avanti Feeds  
   Limited รอ้ยละ 60) (4) 

ผูผ้ลติและสง่ออกผลติภณัฑจ์ำกกุง้ อนิเดยี 54.53 54.79 679,335 679,335 1,015,014 887,610 

บรษิทั ธรรมชำต ิซฟู้ีด รเีทล จ ำกดั (TSR) (5) ผูน้ ำเขำ้อำหำรทะเลและรำ้นอำหำรทะเล ไทย - 25.10 - 45,372 - 49,948 
     788,757 835,523 2,339,882 2,184,092 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย         
บรษิทั ทเีอน็ ฟำยน์ เคมคีอลส ์จ ำกดั (ถอืหุน้โดย TUM รอ้ยละ 49) ผูผ้ลติและสง่ออกผลติภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ำกอำหำรทะเล ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 65,907 69,090 
LDH (La Doria) Limited (ถอืหุน้โดย JWUK รอ้ยละ 20) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำร สหรำชอำณำจกัร 20.00 20.00 95,940 95,940 553,019 515,396 
Red Lobster Master Holdings. L.P.  และ GGCOF RL Blocker, LLC ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิำ 25.00 25.00 8,135,123 8,135,123 6,235,311 6,916,098 
   (ถอืหุน้โดย TUINA รอ้ยละ 25)         
Avanti Feeds Limited (บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยอ์นิเดยี) (2) 
   (ถอืหุน้โดย TUAIH รอ้ยละ 8.78) 

ผูผ้ลติและสง่ออกอำหำรสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ำกกุง้ อนิเดยี 8.78 9.22 40,884 42,949 493,990 456,805 

TUMD Luxembourg S.a.r.l (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 45) ผูล้งทุน ลกัเซมเบริก์ 45.00 45.00 528,867 524,968 394,266 508,949 
Nutrifish (ถอืหุน้โดย TUES1) (6) ผูผ้ลติ Marine ingredients ฝรัง่เศส - - - 116,274 - 116,100 
     8,844,884 8,959,324 7,742,493 8,582,438 
     9,633,641 9,794,847 10,082,375 10,766,530 
(1)  บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทั บสี ไดเมนชัน่ จ ำกดั ใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั และจดัประเภทบรษิทัดงักล่ำวเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
(2)  เงนิลงทุนของกลุ่มบรษิทัใน Avanti Feeds Limited รวมเป็นรอ้ยละ 24.21 (พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 24.65) 
(3)  บรษิทัไดเ้พิม่สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน SIC2 จำกรอ้ยละ 40 เป็นรอ้ยละ 50 และจดัประเภทรำยกำรใหมเ่ป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 

(4)  บรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม เนื่องจำกบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงในบรษิทัรว่มไม่เกนิกึง่หนึ่งของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
(5)  บรษิทัไดเ้พิม่สดัสว่นกำรถอืหุน้ใน TSR จำกรอ้ยละ 25.10 เป็นรอ้ยละ 65 และจดัประเภทรำยกำรใหมเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
(6)  กลุ่มบรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในบรษิทัรว่มดงักล่ำว กลุ่มบรษิทัรบัรูค้ำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนดงักล่ำวเตม็ 
  จ ำนวน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
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รำยกำรขำ้งล่ำงนี้แสดงรำยชื่อบรษิทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ที่มสีำระส ำคญัต่อกลุ่มบรษิทัตำมควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำรของกลุ่มบรษิทั 
 
ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 จดัตัง้ขึ้นใน 
สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

(ร้อยละ) ลกัษณะ  
ช่ือบริษทั ประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 ควำมสมัพนัธ ์ วิธีกำรวดัมูลค่ำ 

      
Avanti Feeds Limited อนิเดยี 24.21 24.65 หมำยเหตุ 1 วธิสีว่นไดเ้สยี 
Red Lobster Group สหรฐัอเมรกิำ 25.00 25.00 หมำยเหตุ 2 วธิสีว่นไดเ้สยี 
 
หมำยเหตุ 1 Avanti Feeds Limited เป็นผู้ผลิตและส่งออกอำหำรกุ้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้ง ไปทัว่โลก ทัง้นี้  Avanti Feeds 
Limited เป็นหุน้สว่นทำงยุทธศำสตรข์องกลุ่มบรษิทัในสว่นของกำรผลติอำหำรกุง้และแปรรปูผลติภณัฑก์ุง้  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน Avanti Feeds Limited ซึ่งเป็นบริษัท 
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศอนิเดยีมจี ำนวน 7,606 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 5,621.93 ล้ำนบำท) และ
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทั มจี ำนวน 1,410.45  ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1,221.76 ลำ้นบำท) 
 
หมำยเหตุ 2 Red Lobster ซึ่งเป็นรำ้นอำหำรทะเลทีม่สีำขำอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำและมกีำรด ำเนินงำนอยู่ในหลำยประเทศ 
เช่น แคนำดำ มำเลเซีย และญี่ปุ่ น ทัง้นี้ Red Lobster เป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์เพื่อกำรเติบโตของกลุ่มบรษิัทในธุรกิจ
บรกิำรดำ้นอำหำร 
 
กลุ่มบรษิทัไมม่หีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัรว่ม 
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ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิส ำหรบับรษิทัซึง่ปฏบิตัติำมวธิสีว่นไดเ้สยี แสดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 Avanti Feeds Limited  Red Lobster Group รวม 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 6,568,004 6,187,520 13,694,499 14,277,912 20,262,503 20,465,432 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,813,707 1,444,228 65,578,346 13,336,868 67,392,053 14,781,096 
รวมสินทรพัย ์ 8,381,711 7,631,748 79,272,845 27,614,780 87,654,556 35,246,528 
หน้ีสิน       
หนี้สนิหมนุเวยีน (1,498,647) (1,618,704) (10,222,514) (10,152,771) (11,721,161) (11,771,475) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน (110,069) (182,554) (70,240,818) (17,918,909) (70,350,887) (18,101,463) 
รวมหน้ีสิน (1,608,716) (1,801,258) (80,463,332) (28,071,680) (82,072,048) (29,872,938) 
       
สินทรพัยส์ทุธิ 6,772,995 5,830,490 (1,190,487) (456,900) 5,582,508 5,373,590 
หกั สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในบรษิทัรว่ม (756,952) (665,107) - - (756,952) (665,107) 
 ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั (189,762) (208,963) - - (189,762) (208,963) 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 5,826,281 4,956,420 (1,190,487) (456,900) 4,635,794 4,499,520 
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 Avanti Feeds Limited  Red Lobster Group รวม 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรปุส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำยได ้ 17,434,111 16,048,084 71,740,806 77,046,877 89,174,917 93,094,961 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ 1,995,980 1,884,181 (536,273) (467,441) 1,459,707 1,416,740 
ภำษเีงนิได ้ (432,209) (636,933) (32,827) (43,063) (465,036) (679,996) 
ก ำไร(ขำดทุน)หลงัภำษจีำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 1,563,771 1,247,248 (569,100) (510,504) 994,671 736,744 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - - (186,955) (834,706) (186,955) (834,706) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม 1,563,771 1,247,248 (756,055) (1,345,210) 807,716 (97,962) 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัรว่ม 70,169 95,889 - - 70,169 95,889 
 
ขอ้มลูขำ้งตน้เป็นจ ำนวนทีร่วมอยูใ่นงบกำรเงนิของบรษิทัรว่ม (ซึง่ไม่ใช่เพยีงแคส่่วนแบ่งของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัร่วมดงักล่ำว) และปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มบรษิทั
และบรษิทัรว่ม 
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กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัรว่ม 
 
 Avanti Feeds Limited  Red Lobster  รวม 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัที ่1 มกรำคม 4,956,420 4,739,323 (456,900) 865,317 4,499,520 5,604,640 
ขำยระหวำ่งปี (23,491) (2,193) - - (23,491) (2,193) 
ก ำไร(ขำดทุน)ในระหวำ่งปี 1,563,771 1,247,248 (569,100) (510,504) 994,671 736,744 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อื่นในระหว่ำงปี - - (186,955) (834,706) (186,955) (834,706) 
เงนิปันผล (289,837) (468,165) - - (289,837) (468,165) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (380,582) (559,793) 22,468 22,993 (358,114) (536,800) 
สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 5,826,281 4,956,420 (1,190,487) (456,900) 4,635,794 4,499,520 
สดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 24.21% 24.65% 25.00% 25.00%   
       
สว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 1,410,543 1,221,758 (297,622) (114,225) 1,112,921 1,107,533 
คำ่ควำมนิยม - - 6,532,933 7,030,323 6,532,933 7,030,323 
มลูคำ่ตำมบญัช ี 1,410,543 1,221,758 6,235,311 6,916,098 7,645,854 8,137,856 
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บริษทัร่วมแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 
 

นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มบรษิทัยงัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญัอกี
จ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท 
   
มลูคำ่ตำมบญัชโีดยรวมของสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มซึง่แต่ละรำยไมม่สีำระส ำคญั 2,436,521 2,682,674 
 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท 
จ ำนวนรวมของสว่นแบ่งของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัรว่ม   
   ก ำไรส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 313,820 295,993 
   ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 313,820 295,993 

 

14.3 เงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ  
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ระหวำ่งปี มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 325,030 530,803 31,600 - 
เพิม่ขึน้ 20,372 - - 31,600 
สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 9,612 (196,400) - - 
จดัประเภทรำยกำรใหมไ่ปยงับรษิทัยอ่ย (176,648) - (31,600) - 
จดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกเงนิลงทุนใน 
    บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม (13,781) 

 
- 959 

 
- 

กำรจดัประเภทใหม่ 21,163 -  - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 12,060 (9,373) - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 197,808 325,030 959 31,600 
 

ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัซื้อสดัส่วนเงนิลงทุนเพิม่ในบรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ำกดั จำกผูร้่วมลงทุนอกีรำยหนึ่ง โดยท ำให้
สดัส่วนเงนิลงทุนส ำหรบับรษิทัเพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 51.00 เป็นรอ้ยละ 100.00 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14.1) รำคำตำมบญัช ีณ วนัซื้อ
ธุรกจิแบบเป็นขัน้มมีูลค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม บรษิทัไดม้กีำรจดัประเภทมลูค่ำเงนิลงทุนสุทธติำมบญัชจีำกเงนิลงทุนใน
กำรรว่มคำ้เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 

ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดม้กีำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุ้นใน Seafood International One FZCO (SIC1) ซึ่งเดมิ
ถูกจดัประเภทเป็นบรษิทัย่อย และ Seafood International Two FZCO (SIC2) ซึง่เดมิถูกจดัประเภทเป็นบรษิทัรว่ม บรษิทัได้
โอนสดัส่วนในกำรถอืหุน้ใน SIC1 จ ำนวนรอ้ยละ 50 ใหแ้ก่ SIC2 และบรษิทัไดเ้พิม่สดัส่วนกำรถอืหุน้ใน SIC2 จำกรอ้ยละ 40 
เป็นรอ้ยละ 50 และจดัประเภทรำยกำรเงนิลงทุนใน SIC2 ใหมเ่ป็นเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
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รำยละเอยีดเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้มดีงัต่อไปนี้ 
 

       มูลค่ำตำมบญัชี 
   สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 
พนับำท 

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษทั        
บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ำกดั 
   (พ.ศ. 2561 กำรร่วมคำ้ของ  
   TU และบรษิทัอื่นในสดัสว่น  
   51:49) 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอำหำรกุง้
และลงทุนในกจิกำร
ฟำรม์เพำะพนัธุก์ุง้และ
เลีย้งกุง้ 

ไทย - 51.00 - 31,600 - 202,035 

Seafood International Two  
   FZCO (กำรร่วมคำ้ของ TU  
   และบรษิทัอืน่ในสดัสว่น  
   50:50) 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
อำหำร 

สหรฐั
อำหรบั      
เอมเิรตส ์

50.00 - 959 - - - 

         

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษทัย่อย        
Moresby International  
   Holdings Inc. 

ผูล้งทุนในธุรกจิกำร 
   จบัปลำ 

หมูเ่กำะ 
บรติชิ 

33.22 33.22 170,655 170,655 123,475 64,689 

   (กำรร่วมคำ้ของ TUM และ 
   บรษิทัอื่นในสดัสว่น 33:67) 

 เวอรจ์ิน้       

Seafood International  
   Holdco (กำรร่วมคำ้ของ  
   TUGe และบรษิทัอืน่ใน 
   สดัสว่น 41:59) 

ผูล้งทุน หมูเ่กำะเคย์
แมน 

41.00 41.00 59,150 
 

59,150 
 

53,498 58,306 
 

Aegir Seafood Company (1) ผูผ้ลติตบัปลำ ไอซแ์ลนด ์ - - 20,372 - 20,835 - 
รวม     251,136 261,405 197,808 325,030 
 

(1) กลุ่มบรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ เนื่องจำกบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงกึง่หนึ่งของ
จ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรของกลุ่มบรษิทัมคีวำมเหน็วำ่ ไมม่กีำรรว่มคำ้รำยใดทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 

กลุ่มบรษิทัไมม่ภีำระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัในกำรรว่มคำ้ 
 

กำรร่วมค้ำท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 

กลุ่มบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ทีแ่ต่ละรำยไมม่สีำระส ำคญั ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   
มลูคำ่ตำมบญัชโีดยรวมของสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มซึง่แต่ละรำยไมม่สีำระส ำคญั 197,808 325,030 
   

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม   
จ ำนวนรวมของสว่นแบ่งของกลุ่มบรษิทัในบรษิทัรว่ม   
   ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 9,612 (196,400) 
   ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 9,612 (196,400) 
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15 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน  
 
กลุ่มบรษิทัมอีสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนซึง่เป็นทีด่นิ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ - - - - 
ซือ้เพิม่ขึน้ - - 442,288 - 
จดัประเภทรำยกำรใหม ่ 63,636 - - - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 63,636 - 442,288 - 
     
มลูคำ่ยุตธิรรม 184,475 - 441,320 - 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอำ้งองิจำกวธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด โดยกำรใชก้ำรพจิำรณำรำคำขำยของทรพัยส์นิ
ทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัและขอ้มลูตลำดทีเ่กีย่วขอ้ง มลูคำ่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
จ ำนวนเงนิที่เกี่ยวข้องกบัอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่ได้รบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน ได้แก่  รำยได้จำกกำรให้เช่ำที่ดินแก่กิจกำร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 3 ลำ้นบำทต่อปี ซึง่รำยไดด้งักล่ำวจะถูกตดัรำยกำรระหว่ำงกนัออกในงบกำรเงนิรวม 
 
กลุ่มบรษิทัไมม่คีำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 
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16 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตัง้ และอปุกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่ำง 

ติดตัง้และก่อสร้ำง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 2,559,272 15,065,730 25,758,617 1,320,642 948,458 4,843,093 50,495,812 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (44,026) (6,471,769) (17,193,333) (921,264) (586,714) - (25,217,106) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (259) - (16,968) - - - (17,227) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 2,514,987 8,593,961 8,548,316 399,378 361,744 4,843,093 25,261,479 
        

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

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

ท่ีดินและ 
ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุอำคำร 

เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตัง้ และอปุกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่ำง 

ติดตัง้และก่อสร้ำง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 2,712,721 16,368,269 27,922,199 1,450,748 950,069 3,276,486 52,680,492 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (48,990) (6,937,573) (17,584,771) (1,000,086) (603,672) - (26,175,092) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (259) (6,440) (22,402) - - - (29,101) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 2,663,472 9,424,256 10,315,026 450,662 346,397 3,276,486 26,476,299 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,663,472 9,424,256 10,315,026 450,662 346,397 3,276,486 26,476,299 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16         
   มำใช ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) (74,728) (97,480) - (19,000) (13,530) - (204,738) 
กำรซือ้กจิกำร (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14.1) 194,622 154,604 46,025 16,343 977 5,648 418,219 
ซือ้เพิม่ขึน้ 209,489 68,642 332,943 72,309 13,014 3,387,819 4,084,216 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (18,507) (124,517) (2,178) (9,990) (10,429) (165,621) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (3,861) (3,577) (2,159) (283) (1,179) (11,059) 
กำรจดัประเภทใหม ่ (63,234) 64,695 (67,157) (22,646) - (304,911) (393,253) 
โอนเขำ้ (ออก) 9,574 1,064,457 2,189,404 92,826 57,819 (3,414,080) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (6,552) (785,659) (1,911,592) (147,284) (89,761) - (2,940,848) 
กำรดอ้ยคำ่ - (130,135) (541,361) (1,061) - - (672,557) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (24,480) (263,344) (284,577) (13,502) (3,015) (91,865) (680,783) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 2,908,163 9,477,668 9,950,617 424,310 301,628 2,847,489 25,909,875 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 3,052,708 17,229,770 28,686,557 1,311,173 901,411 2,847,489 54,029,108 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (83,326) (7,615,702) (18,183,457) (885,703) (599,740) - (27,367,928) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (61,219) (136,400) (552,483) (1,160) (43) - (751,305) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 2,908,163 9,477,668 9,950,617 424,310 301,628 2,847,489 25,909,875 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตัง้ และอปุกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่ำง 

ติดตัง้และก่อสร้ำง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 880,351 2,817,778 3,388,873 235,977 165,265 878,910 8,367,154 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,118,365) (2,544,698) (132,752) (97,182) - (3,892,997) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 880,351 1,699,413 844,175 103,225 68,083 878,910 4,474,157 
        
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 880,351 1,699,413 844,175 103,225 68,083 878,910 4,474,157 
ซือ้เพิม่ขึน้ - 1,972 32,999 24,963 2,102 500,950 562,986 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (4,544) (50) (1,681) - (6,275) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (1,447) (1,630) (48) (2) - (3,127) 
กำรจดัประเภทใหม ่ - - - - - 12,165 12,165 
โอนเขำ้ (ออก) 9,259 391,523 698,246 20,284 18,838 (1,138,150) - 
คำ่เสือ่มรำคำ - (135,898) (225,848) (37,761) (25,249) - (424,756) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 889,610 1,955,563 1,343,398 110,613 62,091 253,875 4,615,150 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561        
รำคำทุน 889,610 3,195,429 3,792,505 269,119 166,863 253,875 8,567,401 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,239,866) (2,449,107) (158,506) (104,772) - (3,952,251) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 889,610 1,955,563 1,343,398 110,613 62,091 253,875 4,615,150 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องจกัรและ 
อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตัง้ และอปุกรณ์

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 
สินทรพัยร์ะหว่ำง 

ติดตัง้และก่อสร้ำง รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 889,610 3,195,429 3,792,505 269,119 166,863 253,875 8,567,401 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,239,866) (2,449,107) (158,506) (104,772) - (3,952,251) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 889,610 1,955,563 1,343,398 110,613 62,091 253,875 4,615,150 
        
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 889,610 1,955,563 1,343,398 110,613 62,091 253,875 4,615,150 
รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  
   มำใช ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) - - - (11,459) - - (11,459) 
ซือ้เพิม่ขึน้ - 2,590 31,306 25,085 2,240 430,659 491,880 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (30,080) (70) (4,730) - (34,880) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (141) (31) (2) - (174) 
กำรจดัประเภทใหม ่ - - (100) - - 1,549 1,449 
โอนเขำ้ (ออก) - 129,250 177,461 10,633 4,347 (321,691) - 
คำ่เสือ่มรำคำ - (153,885) (266,654) (36,688) (17,357) - (474,584) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 889,610 1,933,518 1,255,190 98,083 46,589 364,392 4,587,382 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 889,610 3,327,269 3,793,249 246,829 155,423 364,392 8,776,772 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,393,751) (2,538,059) (148,746) (108,834) - (4,189,390) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 889,610 1,933,518 1,255,190 98,083 46,589 364,392 4,587,382 
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ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวนเงนิ 2,941 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2,758 ลำ้นบำท) จะถูกบนัทกึอยู่ในตน้ทุนขำยจ ำนวน 2,689 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2,494 ล้ำนบำท) ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจ ำนวน 3 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 3 ล้ำนบำท) และบนัทกึเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิ 249 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงนิ 261 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงนิรวม และค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน
เงนิ 474 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 425 ล้ำนบำท) จะถูกบนัทกึอยู่ในต้นทุนขำยจ ำนวน 424 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 374 
ลำ้นบำท) และบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 50 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 51 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทั  
 
สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มบรษิัทและบรษิัทเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรขำ้งต้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยโรงงำนและ
เครือ่งจกัร มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   
รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 639,467 33,824 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (360,987) (22,366) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 278,480 11,458 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 สนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำไดแ้ยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
ซึ่งไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 17 กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเป็นผลจำกกำรน ำมำตรฐำนบญัชใีหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรก ซึ่งไดอ้ธบิำยไวใ้น
หมำยเหตุฯ ขอ้ 5 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศจ ำนวนรวม 366.64 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 612.37 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อและเงนิกู้ยมืระยะสัน้และระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 23 และ 25)  
 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่เกี่ยวขอ้งกบัอำคำรโรงงำนและเครื่องจกัรเป็นผลจำกเหตุกำรณ์ไฟไหม้ เมื่อวนัที่ 1 มถิุนำยน พ.ศ. 2562  
ที ่TUMN ซึ่งเป็นโรงกลัน่น ้ำมนัปลำทูน่ำของกลุ่มบรษิทัซึ่งตัง้อยู่ในเมอืงรอสต๊อก ประเทศเยอรมนี ขณะเกดิเหตุโรงงำนปิดและไม่มี
พนกังำนอยูร่ะหว่ำงกำรปฏบิตังิำนจงึไมม่รีำยงำนผูไ้ดร้บับำดเจบ็ โรงกลัน่น ้ำมนัปลำทนู่ำดงักล่ำวมมีลูคำ่กำรลงทุนจ ำนวน 23 ลำ้นยโูร 
และเริม่ผลติน ้ำมนัปลำทูน่ำบรสิุทธิต์ ัง้แต่เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2561 จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว กลุ่มบรษิัทคำดว่ำโรงงำนจะต้องหยุด
ด ำเนินงำนประมำณ 12 เดอืนถงึ 18 เดอืน เพื่อกำรก่อสรำ้งและเปลีย่นอุปกรณ์ทดแทน บรษิทัประกนัภยัและเจำ้หน้ำทีส่ ำรวจภยัอยู่
ระหว่ำงกำรประเมนิควำมเสยีหำยจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว โดยกลุ่มบรษิัทมวีงเงนิประกนัคุ้มครองทัง้ในส่วนของสนิทรพัย์และกำร
ประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิัทได้รบัเงนิชดเชยล่วงหน้ำจำกบรษิัทประกนัภยัจ ำนวน 5 ล้ำนยูโร และรบัรู้ลูกหนี้บรษิัท
ประกนัภยัเพิม่เตมิจ ำนวน 17 ลำ้นยโูร จำกผลกำรประเมนิควำมเสยีหำยซึง่ไดเ้สรจ็สิน้แลว้ และธุรกจิหยุดชะงกัซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรประเมนิ
และคำดวำ่จะสรุปไดใ้นอนำคตอนัใกล ้
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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17 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2562 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2562 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้     
ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 255,516 260,749 - - 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 806,168 1,077,132 337,120 418,573 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 336,139 282,892 102,817 110,919 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 13,571 35,983 5,989 11,458 
ยำนพำหนะ 115,083 181,717 40,142 48,677 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 1,526,477 1,838,473 486,068 589,627 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
สว่นทีห่มนุเวยีน 386,804 431,973 113,164 114,150 
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 962,639 1,181,872 379,663 472,890 
รวมหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 1,349,443 1,613,845 492,827 587,040 

 

ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิำรใชเ้พิม่ขึน้จ ำนวน 236 ลำ้นบำท และ 22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

งบก ำไรขำดทุนมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ดงัต่อไปนี้ 
 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้   
ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 26,768 - 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 245,672 79,564 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 94,204 18,701 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 13,096 5,470 
ยำนพำหนะ 62,482 17,950 
รวมคำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 442,222 121,685 
   
ตน้ทุนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ 73,273 23,300 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ระยะสัน้  
   (รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบรกิำรและคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร) 113,853 11,014 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ (ไมร่วมสญัญำเชำ่ 
   ระยะสัน้) (รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบรกิำรและคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร) 16,808 8,471 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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กลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) 
และไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรยีบเทียบ ผลกระทบจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ในเรื่องหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 5 
 
กระแสเงนิสดจ่ำยออกไปในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัทัง้สิน้จ ำนวน 469 ลำ้นบำทและ 134 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ปี พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัเช่ำเชำ่โรงงำนและเครือ่งจกัรโดยมมีลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยจ์ ำนวน 278.48 
ลำ้นบำท และ 11.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ ซึง่จะครบก ำหนดภำยใน 5 ปี หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของเงนิกู้ยืมจนถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และได้จดัประเภทใหม่เป็นหนี้สินตำมสญัญำเช่ำในวนัที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนกำรน ำมำตรฐำนเรือ่งสญัญำเชำ่มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   
ครบก ำหนดภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 44,912 6,523 
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 110,669 6,860 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 11,230 - 
 166,811 13,383 
หกั คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของสญัญำเชำ่กำรเงนิ (13,832) (581) 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 152,979 12,802 
 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   
ครบก ำหนดภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 39,001 6,102 
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 102,889 6,700 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 11,089 - 
 152,979 12,802 
 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ลิขสิทธ์ิ 
เครื่องหมำย

กำรค้ำ 
ควำมสมัพนัธ ์

กบัลูกค้ำ 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
ควำมสมัพนัธ ์

กบัผู้จดัจ ำหน่ำย อ่ืน ๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงท ำ 

ค่ำพฒันำ
ผลิตภณัฑ ์
ระหว่ำงท ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 274,273 14,771,411 1,329,938 1,618,229 40,307 39,922 596,357 181,101 18,851,538 

หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (107,044) (305,821) (423,607) (1,018,242) (11,962) (34,913) - - (1,901,589) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (178,529) - - - - - - (178,529) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 167,229 14,287,061 906,331 599,987 28,345 5,009 596,357 181,101 16,771,420 
ซือ้เพิม่ขึน้ 2,068 672 - 73,015 - - 388,740 44,379 508,874 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - - (7) - - - - (7) 

ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - - (165) - - - - (165) 

กำรจดัประเภทใหม ่ - - - 27,273 - 894 7,647 (29,243) 6,571 

โอนเขำ้ (ออก) - - - 28,715 - - (28,715) - - 

คำ่ตดัจ ำหน่ำย (5,860) (1,067) (77,103) (138,264) (7,727) (879) - - (230,900) 
กำรดอ้ยคำ่ - - (36,704) - - - - (10,386) (47,090) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (10,457) (681,205) (39,505) (2,873) (2,039) (230) 157 - (736,152) 

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

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

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



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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  งบกำรเงินรวม 
 

ลิขสิทธ์ิ 
เครื่องหมำย

กำรค้ำ 
ควำมสมัพนัธ ์

กบัลูกค้ำ 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
ควำมสมัพนัธ ์

กบัผู้จดัจ ำหน่ำย 

 
ค่ำพฒันำ
ผลิตภณัฑ ์ อ่ืน ๆ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงท ำ 

ค่ำพฒันำผลิตภณัฑ ์
ระหว่ำงท ำ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562           
รำคำทุน 261,065 14,079,793 1,181,144 1,703,627 36,919 - 38,373 964,186 196,237 18,461,344 
หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (108,085) (304,504) (428,125) (1,115,946) (18,340) - (33,579) - - (2,008,579) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (169,828) - - - - - - (10,386) (180,214) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562           
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 152,980 13,605,461 753,019 587,681 18,579 - 4,794 964,186 185,851 16,272,551 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14.1) - - - 1,896 - - - - - 1,896 

ซือ้เพิม่ขึน้ 1,024 563 - 17,595 - - 301 492,216 30,665 542,364 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - - (14) - - - - - (14) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ - - - (20) - - - (648) - (668) 

กำรจดัประเภทใหม ่ (270) - - 304,147 - - (1,545) (812) - 301,520 

โอนเขำ้ (ออก) - - - 958,402 - 177,933 - (958,402) (177,933) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (5,621) (1,067) (55,418) (232,657) (7,250) (4,716) (1,080) - - (307,809) 

กำรดอ้ยคำ่  - (1,561) 607 - - - - - - (954) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (6,054) (1,212,356) (66,359) (11,319) (496) - (375) (53) - (1,297,012) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 142,059 12,391,040 631,849 1,625,711 10,833 173,217 2,095 496,487 38,583 15,511,874 
           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562           

รำคำทุน 249,756 12,832,054 1,077,431 2,839,006 35,725 177,933 31,620 496,487 48,969 17,788,981 
หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (107,697) (285,131) (445,582) (1,213,295) (24,892) (4,716) (29,525) - - (2,110,838) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (155,883) - - - - - - (10,386) (166,269) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 142,059 12,391,040 631,849 1,625,711 10,833 173,217 2,095 496,487 38,583 15,511,874 

 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

เครื่องหมำย
กำรค้ำ 
พนับำท 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

พนับำท 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงท ำ 

พนับำท 

 
ค่ำพฒันำ
ผลิตภณัฑ์
พนับำท 

ค่ำพฒันำ
ผลิตภณัฑ์
ระหว่ำงท ำ 

พนับำท 
รวม 

พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน - 463,564 591,668 - 181,101 1,236,333 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม - (59,015) - - - (59,015) 
รำคำตำมบญัชีสทุธิ - 404,549 591,668 - 181,101 1,177,318 
       
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ - 404,549 591,668 - 181,101 1,177,318 
ซือ้เพิม่ขึน้ 55,437 179 372,519 - 44,379 472,514 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (24) - - - (24) 
กำรจดัประเภทใหม่ - 637 - - (29,243) (28,606) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - (52,686) - - - (52,686) 
กำรดอ้ยคำ่ - - - - (10,386) (10,386) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 55,437 352,655 964,187 - 185,851 1,558,130 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 55,437 459,895 964,187 - 196,237 1,675,756 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม - (107,240) - - - (107,240) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - (10,386) (10,386) 
รำคำตำมบญัชีสทุธิ 55,437 352,655 964,187 - 185,851 1,558,130 
       
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 55,437 352,655 964,187 - 185,851 1,558,130 
ซือ้เพิม่ขึน้ - 2,868 479,336 - 30,665 512,869 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (12) - - - (12) 
กำรจดัประเภทใหม่ - - (1,549) - - (1,549) 
โอนเขำ้ (ออก) - 948,795 (948,795) 177,933 (177,933) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย - (144,388) - (4,717) - (149,105) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 55,437 1,159,918 493,179 173,216 38,583 1,920,333 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 55,437 1,409,927 493,179 177,933 48,969 2,185,445 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม - (250,009) - (4,717) - (254,726) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - - (10,386) (10,386) 
รำคำตำมบญัชีสทุธิ 55,437 1,159,918 493,179 173,216 38,583 1,920,333 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์และค่ำพฒันำผลติภณัฑ์ระหว่ำงท ำไดร้วมต้นทุนในกำรพฒันำและต้นทุนอื่น ๆ ซึ่งเกดิจำกกำรพฒันำภำยใน
กลุ่มบรษิทัเอง 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 308 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 231 ล้ำนบำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยจ ำนวน 16 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 12 ลำ้นบำท) รวมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 61 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 69 ลำ้นบำท) และไดร้วมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำรจ ำนวน 231 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 150 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงนิรวม และค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 149 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2561 จ ำนวน 53 ลำ้นบำท) และไดร้วมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทั  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มบรษิทัไมม่สีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีต่ดิภำระค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 
 

กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ 
 
เครือ่งหมำยกำรคำ้ของกลุ่มบรษิทัไดม้ำจำกกำรรวมธุรกจิ โดยกลุ่มบรษิทัไดพ้จิำรณำถงึควำมเสถยีรของผลกำรด ำเนินงำน ควำมแขง็แกรง่
ของเครือ่งหมำยกำรคำ้ และควำมตัง้ใจของผูบ้รหิำร เครือ่งหมำยกำรคำ้มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ไมจ่ ำกดัจงึไมม่กีำรคดิกำรตดัจ ำหน่ำย 
 

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืพจิำรณำจำกมูลค่ำยุตธิรรมซึ่งค ำนวณจำกวธิกีำรแบบไม่รวมค่ำสทิธ ิ(Relief-from-royalty method) และ
มลูค่ำจำกกำรใช ้(Value-in-use) โดยวธิกีำรแบบไม่รวมคำ่สทิธคิ ำนวณจำกรำยไดท้ีไ่ดจ้ำกเครือ่งหมำยกำรคำ้ และอตัรำคำ่ธรรมเนียม
กำรใชส้ทิธซิึ่งพจิำรณำจำกกำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณและคุณภำพของเครื่องหมำยกำรคำ้ในตลำด วธิมีูลค่ำจำกกำรใชค้ ำนวณจำกกำร
คดิลดกระแสเงนิสดในอนำคต 
 

ข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรค ำนวณส ำหรบัวิธีกำรแบบไม่รวมค่ำสทิธิ ได้แก่ อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้สทิธิและอตัรำคิดลดส ำหรบั
เครือ่งหมำยกำรคำ้ทีม่ลูคำ่ตำมบญัชทีีม่สีำระส ำคญั แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

เครื่องหมำยกำรค้ำ John West Petit Navire King Oscar 
อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใชส้ทิธ ิ รอ้ยละ 3.0 - 5.0 รอ้ยละ 12.0 รอ้ยละ 5 
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 8.0 - 11.0 รอ้ยละ 7.4 รอ้ยละ 7.14 

 

ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณส ำหรบัวธิมีลูคำ่จำกกำรใช ้ไดแ้ก่ อตัรำกำรเตบิโตและอตัรำคดิลด แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

เครื่องหมำยกำรค้ำ อตัรำกำรเติบโต อตัรำคิดลด 
Chicken of the Sea รอ้ยละ 1.5 รอ้ยละ 7.5 
 

19 เงินลงทุนระยะยำว 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิลงทุนเผือ่ขำย - สทุธ ิ - 40,652 - - 
เงนิลงทุนทัว่ไป - 1,419 - 1,500 
เงนิลงทุนระยะยำวทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม    
   ผำ่นก ำไรขำดทุน 11,461,968 - - - 
เงนิลงทุนระยะยำวทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม    
   ผำ่นก ำไรเบด็เสรจ็อื่น 43,070 - 9,000 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 11,505,038 42,071 9,000 1,500 
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20 ค่ำควำมนิยม - สทุธิ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 14,080,065 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 14,080,065 
  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 14,080,065 
กำรดอ้ยคำ่ (268,452) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (677,544) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 13,134,069 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
รำคำทุน 13,396,203 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (262,134) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 13,134,069 
  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 13,134,069 
กำรเพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ (หมำยเหตฯุ ขอ้ 14.1) 402,966 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (1,149,552) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 12,387,483 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รำคำทุน 12,625,651 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (238,168) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 12,387,483 
 
กำรด้อยค่ำที่บนัทึกเกิดจำกหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดในส่วนของผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแช่แข็งและแช่เย็นในทวปียุโรป 
เนื่องมำจำกกำรตดัสนิใจทีจ่ะยกเลกิสว่นงำนแซลมอนแชเ่ยน็ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 13 
 
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 
ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGUs) ทีถู่กก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกจิ ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทั 
มกีำรทบทวนผลด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิโดยแยกตำมภูมศิำสตรแ์ละลกัษณะของธุรกจิ 
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กำรปันสว่นของคำ่ควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

ผลิตภณัฑอ์ำหำร
ทะเลแปรรปู 

ผลิตภณัฑอ์ำหำร
ทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ 
และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑอ์ำหำร
สตัว ์ผลิตภณัฑเ์พ่ิม
มูลค่ำ และธรุกิจอ่ืน รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
ทวปีเอเชยี 42,358 - - 42,358 
ทวปียุโรป 12,055,558 523,317 - 12,578,875 
ทวปีอเมรกิำ 32,516 480,320 - 512,836 
กำรปันสว่นคำ่ควำมนิยม 12,130,432 1,003,637 - 13,134,069 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
ทวปีเอเชยี 42,358 402,966 - 445,324 
ทวปียุโรป 10,983,197 475,473 - 11,458,670 
ทวปีอเมรกิำ 30,216 453,273 - 483,489 
กำรปันสว่นคำ่ควำมนิยม 11,055,771 1,331,712 - 12,387,483 
 
กำรปันส่วนดงักล่ำวค ำนวนจำกประมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษเีงนิไดซ้ึ่งอำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ  
5 ปี ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที ่5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตในตำรำงดำ้นล่ำง อตัรำกำรเตบิโต
ดงักล่ำวไมส่งูกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยก์่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ส ำหรบัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดที่มีมูลค่ำค่ำคว ำมนิยมที่มีสำระส ำคญั  
แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 

ทวีปยโุรป 
ผลิตภณัฑอ์ำหำร

ทะเลแปรรปู 

ทวีปยโุรป ผลิตภณัฑ์
อำหำรทะเลแช่แขง็ แช่

เยน็ และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ทวีปอเมริกำ ผลิตภณัฑ์
อำหำรทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ 

และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
    
อตัรำกำรเตบิโต รอ้ยละ 1.5 รอ้ยละ 1.5 รอ้ยละ 2.5 
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 6.6 รอ้ยละ 6.4 รอ้ยละ 7.5 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ไดถู้กใชเ้พือ่กำรวเิครำะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภำยในสว่นงำนธุรกจิ 
 
อตัรำกำรเติบโตที่ใช้จะสอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรม ส่วนอตัรำคดิลดที่ใช้เป็นอตัรำก่อนหกัภำษี  
ทีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ ๆ 
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21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะ 
      ใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 564,270 385,831 - - 
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะ 
      ใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 1,957,734 1,625,643 51,549 46,094 
   รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 2,522,004 2,011,474 51,549 46,094 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะ 
      ใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน (159,228) (183,161) - - 
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะ 
      ใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน (4,394,573) (4,635,317) (18,263) (3,150) 
   รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (4,553,801) (4,818,478) (18,263) (3,150) 
สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้ 
   รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (2,031,797) (2,807,004) 33,286 42,944 
 
กำรกระทบยอดสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิแสดงไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีทุธทิีร่วม 
   อยูใ่นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย - 130,283 - - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ 1,968,521 1,422,412 33,286 42,944 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ (4,000,318) (4,359,699) - - 
สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้ 
   รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (2,031,797) (2,807,004) 33,286 42,944 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม (2,807,004) (3,512,340) 42,944 19,809 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงนิฉบบัใหมม่ำใช ้ณ วนัที ่1  
   มกรำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) 168,967 - 5,551 - 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน 357,889 336,193 (19,882) 23,135 
ภำษเีพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 62,998 23,324 4,673 - 
กำรจดัประเภทใหม่ (3,160) 178,329 - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 188,513 167,490 - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม (2,031,797) (2,807,004) 33,286 42,944 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  บนัทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน   ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  ก ำไรขำดทุน  ผลต่ำงจำกกำร 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ก ำไรขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน กำรจดัประเภทใหม่ แปลงค่ำงบกำรเงิน พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
   คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ 29,007 11,353 - - (197) 40,163 
   คำ่เผือ่มลูคำ่สทุธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัและตน้ทุนของสนิคำ้คงเหลอื 475,768 7,608 - - (8,913) 474,463 
   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่และคำ่เสือ่มรำคำของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 1,329 26,689 - - (523) 27,495 
   คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 208,023 18,931 - - (11,172) 215,782 
   สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 30,747 (16,956) - - (430) 13,361 
   เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 204,744 (180,851) - - (1,666) 22,227 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 104,775 28,668 (10,488) - (1,919) 121,036 
   ประมำณกำรหนี้สนิและหนี้สนิตำ่ง ๆ 199,790 (111,824) - - (4,017) 83,949 
   ขำดทุนทำงภำษ ี 138,471 658,104 - 178,329 (14,416) 960,488 
   อื่น ๆ 97,521 (41,722) - - (3,289) 52,510 
รวม 1,490,175 400,000 (10,488) 178,329 (46,542) 2,011,474 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  บนัทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน   ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม  ก ำไรขำดทุน  ผลต่ำงจำกกำร 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ก ำไรขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน กำรจดัประเภทใหม่ แปลงค่ำงบกำรเงิน พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
   คำ่เสือ่มรำคำของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (430,666) 36,905 - - 5,812 (387,949) 
   คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (4,128,080) 8,409 - - 198,082 (3,921,589) 
   สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ (16,832) 2,489 - - 136 (14,207) 
   เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (237,859) (97,881) 33,812 - 759 (301,169) 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (11,501) (1,617) - - 601 (12,517) 
   ตน้ทุนของสนิคำ้คงเหลอื (139,410) 2,251 - - 6,615 (130,544) 
   อื่น ๆ (38,167) (14,363) - - 2,027 (50,503) 
รวม (5,002,515) (63,807) 33,812 - 214,032 (4,818,478) 
       
สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (3,512,340) 336,193 23,324 178,329 167,490 (2,807,004) 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรปรบัปรงุ  บนัทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน    

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 

จำกกำรน ำ  
มำตรฐำนใหม่ 

มำใช้เป็นครัง้แรก 
ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม ก ำไร ก ำไรขำดทุน   

ผลต่ำงจำก
กำรแปลงค่ำ 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2561  (หมำยเหตฯุ ข้อ 5) พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน กำรจดัประเภทใหม่ งบกำรเงิน พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
   คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ 40,163 - 40,163 (16,725) - - (853) 22,585 
   คำ่เผือ่มลูคำ่สทุธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัและ 
      ตน้ทุนของสนิคำ้คงเหลอื 474,463 

 
- 474,463 (55,645) - 

 
- 

 
(22,799) 396,019 

   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่และคำ่เสือ่มรำคำของ 
      ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 27,495 

 
- 27,495 73,762 - - 

 
(1,203) 100,054 

   คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 215,782 - 215,782 (75,773) - - (13,835) 126,174 
   สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 13,361 28,818 42,179 (9,913) 61,903 - (5,034) 89,135 
   เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 22,227 128,854 151,081 78,725 - - (22,448) 207,358 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 121,036 - 121,036 31,347 (7,559) 1,213 (3,273) 142,764 
   ประมำณกำรหนี้สนิและหนี้สนิตำ่ง ๆ 83,949 - 83,949 363,286 - - (46,379) 400,856 
   ขำดทุนทำงภำษ ี 960,488 - 960,488 95,827 - - (70,914) 985,401 
   อื่น ๆ 52,510 962 53,472 (14) - - (1,800) 51,658 
รวม 2,011,474 158,634 2,170,108 484,877 54,344 1,213 (188,538) 2,522,004 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
   รำยกำรปรบัปรงุ  บนัทึกเป็นรำยได้(รำยจ่ำย)ใน    

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 

จำกกำรน ำ  
มำตรฐำนใหม่ 

มำใช้เป็นครัง้แรก 
ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม ก ำไร ก ำไรขำดทุน 
 

กำรจดัประเภท 
ผลต่ำงจำก

กำรแปลงค่ำ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561  (หมำยเหตฯุ ข้อ 5) พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน ใหม่ งบกำรเงิน พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
   คำ่เสือ่มรำคำของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (387,949) - (387,949) (8,892) - - 16,334 (380,507) 
   คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,921,589) - (3,921,589) 16,459 - - 338,629 (3,566,501) 
   สญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ (14,207) 11,296 (2,911) (7,169) (22,968) - 901 (32,147) 
   เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (301,169) - (301,169) (170,479) 31,622 - 6,989 (433,037) 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (12,517) (962) (13,479) (18,468) - - 2,175 (29,772) 
   ตน้ทุนของสนิคำ้คงเหลอื (130,544) - (130,544) 13,584 - - 11,517 (105,443) 
   อื่น ๆ (50,503) - (50,503) 47,977 - (4,373) 505 (6,394) 
รวม (4,818,478) 10,334 (4,808,144) (126,988) 8,654 (4,373) 377,050 (4,553,801) 
         
สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้ 
   รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (2,807,004) 168,968 (2,638,036) 357,889 62,998 (3,160) 188,512 (2,031,797) 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย) ณ วนัท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุ
จำกกำรน ำ

มำตรฐำนใหม่ ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/รำยได้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม รำยได้ใน 31 ธนัวำคม มำใช้เป็นครัง้แรก 1 มกรำคม  ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2561 ก ำไรขำดทุน พ.ศ. 2561 (หมำยเหตฯุ ข้อ 5) พ.ศ. 2562 ก ำไรขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
   คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ 5,500 7,959 13,459 - 13,459 (6,021) - 7,438 
   คำ่เผือ่มลูคำ่สทุธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื 100 (100) - - - - - - 
   สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ - - - 6,236 6,236 (11,299) 13,635 8,572 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 17,144 15,491 32,635 - 32,635 4,910 (2,006) 35,539 
   อื่น ๆ 515 (515) - - - - - - 
รวม 23,259 22,835 46,094 6,236 52,330 (12,410) 11,629 51,549 

         
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี         
   คำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ (3,099) 53 (3,046) - (3,046) 783 - (2,263) 
   หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - (104) (104) - (104) 104 - - 
   หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ - - - (685) (685) (8,359) (6,956) (16,000) 
   อื่น ๆ (351) 351 - - - - - - 
รวม (3,450) 300 (3,150) (685) (3,835) (7,472) (6,956) (18,263) 
         
สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 19,809 23,135 42,944 5,551 48,495 (19,882) 4,673 33,286 
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สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มบรษิัทไม่ได้รบัรู้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้จ ำนวน 1,264 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 จ ำนวน 858 ล้ำนบำท) ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 5,334  ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 4,121 ล้ำนบำท)  
ที่สำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกบัก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 3,431  ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2,219  
ลำ้นบำท) จะหมดอำยุระหวำ่งปี พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2580 (พ.ศ. 2561 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ถงึ พ.ศ. 2570) 
 

22 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สว่นลดรอตดัจ ำหน่ำยจำกสญัญำอนุพนัธ ์
   ทำงกำรเงนิ - 522,436 - 522,436 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำคำ่อุปกรณ์และกอ่สรำ้ง 247,589 297,003 654 1,360 
เงนิมดัจ ำและเงนิค ้ำประกนั 249,348 259,381 23,399 27,853 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 41) - 450,454 - - 
อื่น ๆ 106,506 222,464 - - 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 603,443 1,751,738 24,053 551,649 
 

23 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 206,040 275,106 36,681 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 6,702,327 8,148,552 - 2,463,770 
ทรสัตร์ซีทีและสนิเชือ่เพือ่กำรสง่ออก 4,273,393 4,951,718 1,707,399 1,325,306 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 11,181,760 13,375,376 1,744,080 3,789,076 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัช ีซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 
6.87 ต่อปี และรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 1.25 ต่อปี ถึงรอ้ยละ 7.85 ต่อปี) กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมเีงนิกู้ยมื
ระยะสัน้ ทรสัต์รซีที และสนิเชื่อเพื่อกำรส่งออกซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 1.30 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 5.22 ต่อปี และรอ้ยละ 1.35 
ต่อปี ถงึรอ้ยละ 1.40 ต่อปี ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 0.70 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี และระหว่ำงรอ้ยละ 0.70 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 
1.85 ต่อปี ตำมล ำดบั) 
 
วงเงนิสนิเชือ่ดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) และสนิคำ้คงเหลอื (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11) ของกลุ่มบรษิทั 
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24 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 11,685,129 12,833,142 2,930,848 2,920,946 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 41) 

 
158,752 

 
331,595 510,144 510,689 

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 6,807,377 5,886,965 803,623 759,040 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หนี้อื่น  
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
40,040 

 
49,434 8,562 16,294 

เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 21,166 19,561 797 902 
เงนิมดัจ ำและรำยไดร้บัล่วงหน้ำ 195,524 165,025 31,083 20,096 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์     
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -  กจิกำรอื่น 399,898 430,128 112,135 166,504 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -  กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,455 

 
10,219 

 
2,406 

 
1,263 

รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 19,323,341 19,726,069 4,399,598 4,395,734 
 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม เนื่องจำกรำยกำรดงักล่ำวเป็นหนี้สนิระยะสัน้ 
 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยประกอบดว้ยประมำณกำรหนี้สนิส ำหรบัคดคีวำมตำมกฎหมำยตำมทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 43 และดอกเบีย้
คำ้งจ่ำย ซึง่กำรเปลีย่นแปลงของดอกเบีย้คำ้งจ่ำยในระหว่ำงปีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนั ท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 411,920 390,430 
เพิม่ขึน้จำกกำรซือ้ธุรกจิ 497 - 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้และตน้ทุนทำงกำรเงนิอื่น 1,955,537 1,610,407 
กำรจดัประเภทใหม่ (6,371) (7,970) 
จ่ำยช ำระระหว่ำงปี (1,947,907) (1,625,887) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 3 2 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (37,752) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 375,927 366,982 
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25 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี -  สทุธ ิ 116,038 146,963 - - 
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีนของเงนิกูย้มืระยะยำว 
   จำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ 14,319,118 14,568,721 13,981,467 14,078,732 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ 14,435,156 14,715,684 13,981,467 14,078,732 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงปีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเ 

ฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนั ท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 14,715,684 14,078,732 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิ 16,911 16,911 
กำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มื (115,651) - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (17,660) - 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น (113,420) (114,176) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (50,708) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 14,435,156 13,981,467 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นสญัญำกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิหลำยแหง่เพือ่ใชใ้น 
กำรด ำเนินงำน ซื้อเครื่องจกัร ลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และกำรร่วมค้ำ และก่อสร้ำงโรงงำน เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิจ ำนวน 155.00 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 248.33 ล้ำนบำท) ค ้ำประกนัโดยที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบรษิัท 
(หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) โดยกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญำวงเงนิสนิเชือ่ รวมทัง้รกัษำอตัรำส่วน
ทำงกำรเงนิบำงประกำร และรวมถึงกำรจ ำกดักำรก่อหนี้ กำรท ำสญัญำเช่ำเพื่อกำรลงทุน รำยจ่ำยฝ่ำยทุน รำยกำรเกี่ยวกบักจิกำร  
ในกลุ่มบรษิทักำรจดัสรรและจ่ำยเงนิปันผล  
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีนมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของกำรคดิลดไมม่สีำระส ำคญั 
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วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่ประเภทเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิกูย้มืกบัสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งทีย่งัไมไ่ดใ้ชด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   
สกุลเงนิบำท 30,634 ลำ้นบำท 32,840 ลำ้นบำท 
สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 260 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 265 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 
สกุลเงนิยโูร 18 ลำ้นยโูร 24 ลำ้นยโูร 
สกุลเงนิดอลลำรแ์คนำดำ 1 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ 2 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ 
 

26 หุ้นกู้ - สทุธิ 
 
บรษิทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดไมม่หีลกัประกนั ระบุชือ่ผูถ้อื ไมม่ผีูแ้ทนถอืหุน้กูแ้ละไมด่อ้ยสทิธ ิซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

     
งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หุ้นกู้ 

อตัรำ
ดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) อำย ุ วนัครบก ำหนด 
จ ำนวนหน่วย 

พนัหน่วย 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
ล้ำนบำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 
ล้ำนบำท 

       

ครัง้ที ่1/2554 ชุดที ่3 5.02 10 ปี 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 1,500 1,500 1,500 
ครัง้ที ่1/2557 ชุดที ่2 4.21 5 ปี 6 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 3,150 - 3,150 
ครัง้ที ่1/2557 ชุดที ่3 4.69 7 ปี 6 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 1,550 1,550 1,550 
ครัง้ที ่1/2557 ชุดที ่4 5.18 10 ปี 6 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2567 1,050 1,050 1,050 
ครัง้ที ่2/2557 ชุดที ่1 4.21 7 ปี 9 ตุลำคม พ.ศ. 2564 1,000 1,000 1,000 
ครัง้ที ่2/2557 ชุดที ่2 4.58 10 ปี 9 ตุลำคม พ.ศ. 2567 3,500 3,500 3,500 
ครัง้ที ่1/2559  
   (เงนิเหรยีญสหรฐัฯ) 

 
3.66 

 
10 ปี 

 
11 เมษำยน พ.ศ. 2569 

 
75 2,275 2,446 

ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่1 2.03 3 ปี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 6,000 - 6,000 
ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่2 2.32 5 ปี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 2,000 2,000 2,000 
ครัง้ที ่2/2559 ชุดที ่3 2.79 7 ปี 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2566 2,000 2,000 2,000 
ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่1 2.49  3 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2563 3,500 3,500 3,500 
ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่2 2.91 5 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2565 2,000 2,000 2,000 
ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่3 3.58  7 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2567 2,500 2,500 2,500 
ครัง้ที ่1/2560 ชุดที ่4 3.94 10 ปี 19 มกรำคม พ.ศ. 2570 4,000 4,000 4,000 
ครัง้ที ่1/2562 ชุดที ่1 2.78  7 ปี 6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2569 2,000 2,000 - 
ครัง้ที ่1/2562 ชุดที ่2 3.00 10 ปี 6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2572 4,000 4,000 - 
รวมหุน้กู ้- รำคำตำมมลูคำ่     32,875 36,196 
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย    (32) (34) 
รวมหุน้กู ้- สุทธ ิ     32,843 36,162 
หกั  ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   (3,500) (9,148) 
หุน้กูร้ะยะยำว - สุทธ ิ     29,343 27,014 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

111 

 
หุ้นกู้ดงักล่ำวข้ำงต้นระบุให้บรษิัทต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ เช่น กำรรกัษำอตัรำส่วนหนี้สนิสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและ
อตัรำส่วนของควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้และเงื่อนไขต่ำง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดกำรออกหุน้กู ้เช่น ตอ้งไม่จ่ำยเงนิปันผลใน
รปูของเงนิสดในแต่ละปีบญัชเีป็นจ ำนวนเกนิกวำ่รอ้ยละ 60 ของก ำไรสทุธปิระจ ำปีในงบกำรเงนิรวม เป็นตน้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหวำ่งปีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 36,162,488 
กำรออกหุน้กู ้ 6,000,000 
กำรจ่ำยคนืหุน้กู ้ (9,150,000) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู ้ (8,191) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย 9,842 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (171,263) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 32,842,876 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของหุน้กู ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 มจี ำนวน 34,361 ลำ้นบำท และ 36,800 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
มลูค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวอำ้งองิจำกรำคำปิดทีอ่ำ้งองิจำกสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ซึง่จดัเป็นขอ้มูล
ระดบัที ่1 ในกำรประมำณมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

27 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สทิธทิีจ่ะซือ้สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของ 
   บรษิทัยอ่ยต่ำงประเทศ 

 
1,700,599 1,866,322 - - 

สว่นเกนิจำกสญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
   รอตดัจ ำหน่ำย - 502,582 - 502,582 
อื่น ๆ 645,885 522,766 79,403 30,168 
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 2,346,484 2,891,670 79,403 532,750 
 
ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบรษิทัไดซ้ือ้เงนิลงทุนในบรษิทั Rugen Fisch AG รอ้ยละ 51 และกลุ่มบรษิทัยงัมสีทิธทิีจ่ะซื้อและผูถ้อืหุน้รำยอื่น 
ทีถ่อืสว่นทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมมสีทิธทิีจ่ะขำยส ำหรบัสว่นไดเ้สยีคงเหลอืจ ำนวนรอ้ยละ 49 ซึง่สำมำรถใชส้ทิธไิดถ้งึ พ.ศ. 2564 ซึง่ท ำให้
กลุ่มบรษิทัมภีำระทีจ่ะตอ้งรบัซื้อส่วนไดเ้สยีในส่วนทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมจ ำนวนรอ้ยละ 49 กลุ่มบรษิทัไดบ้นัทกึหนี้สนิจ ำนวน 1,595 
ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1,866 ลำ้นบำท) ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น คู่กบัส่วนของผูถ้อืหุน้ภำยใตร้ำยกำรสทิธิ 
ในกำรซือ้สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมซึง่แสดงอยูใ่นส ำรองอื่นในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของ 
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28 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 2,545,033 2,470,590 694,776 786,950 
     

ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน     
   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 471,961 334,247 144,859 102,845 
     

กำรวดัมลูคำ่ใหมส่ ำหรบั     
   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ (243,441) (72,255) (198,421) - 
 

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุเป็นโครงกำรจ่ำยผลตอบแทนงวดสุดทำ้ยใหแ้ก่พนักงำน โดยผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บั
ขึน้อยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 

กำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนในระหว่ำงปี มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2,470,590 2,356,189 786,950 707,644 
     

  ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 200,537 263,461 74,414 86,645 
  ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 204,943 2,699 55,416 - 
  คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 66,481 68,087 15,029 16,200 
 471,961 334,247 144,859 102,845 
     

กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
  (ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
    ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร ์ (207,674) (5,747) 

 
(118,878) - 

  (ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง 
    ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 4,769 (53,985) 

 
(44,405) - 

  (ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ (40,536) (12,523) (35,138) - 
 (243,441) (72,255) (198,421) - 
     

เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14.1) 10,054 - - - 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (141,624) (135,913) (37,683) (23,539) 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่ 3,140 - (929) - 
กำรจ ำหน่ำย - บรษิทัยอ่ย (860) - - - 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (24,4787 (11,678) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2,545,033 2,470,590 694,776 786,950 
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เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำนฉบบัแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งมผีลบงัคบัใช้
ระหว่ำงปี กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัไดแ้ก่ ค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปี จะเปลีย่น
จำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยเป็น 400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงกฎหมำยนี้ต่อขอ้มูล
ทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมจี ำนวน 204.94 ล้ำนบำท และ 55.42 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยกลุ่มบรษิทัรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย 
ในงบก ำไรขำดทุนในระหว่ำงปีทนัท ี
 
กลุ่มบรษิทัและบรษิทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำเป็นจ ำนวนประมำณ 380 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 181 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 89 ลำ้นบำท และจ ำนวน 28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุของพนกังำนของกลุ่มบรษิทั
และบรษิทัประมำณ 15 ปี และ 13 ปี ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 ประมำณ 12 ปี และ 12 ปี ตำมล ำดบั) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
อตัรำคดิลด (รอ้ยละ) 0.8 - 19.5 1.0 - 19.5 1.2 - 2.5 1.4 - 3.9 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 1.5 - 12.0 1.5 - 15.0 3.0 - 7.0 3.5 - 7.0 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้
 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
อตัรำคดิลด (165,142) (213,863) 196,478 248,974 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 217,331 264,182 (192,178) (230,794) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้
 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
อตัรำคดิลด (46,052) (61,958) 52,615 71,603 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 50,636 75,246 (45,338) (66,280) 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

114 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ ในทำงปฏบิตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกที่จะเกดิขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนัในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์  
ควำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบั กำรค ำนวณหนี้สนิ
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 

29 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
 จ ำนวนหุ้นท่ีออก

และเรียกช ำระ 
หุ้น 

หุ้นสำมญั 
พนับำท 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 
กำรออกหุน้ - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 
กำรออกหุน้ - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 4,771,815,496 1,192,954 19,948,329 21,141,283 
 
หุ้นสำมญัจดทะเบียนทัง้หมดมีจ ำนวน 5,971,815,496  หุ้น (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 5,971,815,496 หุ้น) รำคำมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  
0.25 บำท (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.25 บำท) มหีุน้จ ำนวน 4,771,815,496 หุน้ (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 4,771,815,496 หุ้น) ทีไ่ดอ้อกและ
ช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ 
 
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ในกรณีที่บริษัทเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำที่จดทะเบียนไว ้ 
บรษิทัตอ้งน ำค่ำหุน้สว่นเกนินี้ตัง้เป็นทุนส ำรอง (ส่วนเกนิมลูคำ่หุน้) และสว่นเกนิมลูคำ่หุน้นี้จะน ำไปจ่ำยเงนิปันผลไมไ่ด ้
 

30 หุ้นกู้ท่ีมีลกัษณะคล้ำยทุน 
 
ในเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 บรษิทัไดม้กีำรออกหุ้นกู้ที่มลีกัษณะคล้ำยทุน กล่ำวคอื เป็นหุ้นกู้ด้อยสทิธทิี่ไม่มกี ำหนดระยะเวลำ 
(Perpetual) และไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำทเป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิ้น 6,000 ล้ำนบำท โดยหุ้นกู้ดงักล่ำวเสนอขำยแก่ผู้ลงทุน
สถำบนัและผูล้งทุนรำยย่อยทัว่ไป หุน้กูด้งักล่ำวมคีำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูจ้ ำนวน 50.31 ลำ้นบำท ซึง่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของ
เจำ้ของในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
หุน้กู้ทีม่ลีกัษณะคลำ้ยทุนดงักล่ำวช ำระคนืเงนิต้นเพยีงครัง้เดยีวเมื่อเลกิบรษิทั หรอืเมื่อบรษิทัใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ ในระยะเวล ำ 5 ปี
แรก หุ้นกู้ด้อยสทิธดิงักล่ำวมอีตัรำดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 5 ต่อปี และหลงัจำกนัน้อตัรำดอกเบี้ยจะปรบัโดยค ำนวณจำกอตัรำอ้ำงอิง  
ส่วนต่ำงในด้ำนเครดิต และอัตรำคงที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำในระหว่ำงปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 ปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 และตัง้แต่ปีที่ 51  
เป็นตน้ไปและมกี ำหนดช ำระดอกเบีย้ทุกสำมเดอืน อยำ่งไรกด็ ีบรษิทัมสีทิธเิลื่อนกำรช ำระดอกเบีย้ไดโ้ดยไมจ่ ำกดัเวลำและจ ำนวนครัง้ 
และผูถ้อืหุน้กูจ้ะไมม่สีทิธไิดร้บัผลตอบแทนใด ๆ บนดอกเบีย้ทีเ่ลื่อนช ำระ 
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31 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมเป็นเงนิจ ำนวน 3,149 ลำ้นบำท แต่เนื่องจำกมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั
เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดือนสิ้นสุดวันที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2560 ในอตัรำหุน้ละ 0.32 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1,527 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมือ่วนัที ่4 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 0.34 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1,622 ลำ้นบำท ซึง่จ่ำยแลว้ในวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2561 
 
ในวนัที ่6 สงิหำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท 
รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1,193 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลแลว้ในวนัที ่3 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 1,909 ลำ้นบำท แต่เนื่องจำกมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั
เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดือนสิ้นสุดวันที ่ 
30 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1,193 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมือ่วนัที ่3 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 716 ลำ้นบำท และมกีำรจ่ำยในวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 
ในวนัที ่6 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท 
รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1,193 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลแลว้ในวนัที ่3 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 

32 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 149,295 149,295 149,295 149,295 
จดัสรรระหวำ่งปี - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 149,295 149,295 149,295 149,295 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำกหกัส่วน
ของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำย 
เงนิปันผลได ้
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33 ส ำรองรำยกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กลุ่มบรษิทัมสี ำรองรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วเนื่องกบัเครือ่งมอืป้องกนัควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ส ำรองรำยกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง 
ในกระแสเงินสด 

พนับำท 

ต้นทุน 
ในกำรป้องกนั 

ควำมเส่ียง 
พนับำท 

 
 

รวม 
พนับำท 

    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 186,157 46,072 232,229 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  2,118,541 (22,422) 2,096,119 
กำรจดัประเภทจำกก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปก ำไรขำดทุน    
   - รำยไดจ้ำกกำรขำย 393,267 - 393,267 
   - ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น (2,376,384) - (2,376,384) 
   - ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - (42,876) (42,876) 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (38,992) 57 (38,935) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (2,462) - (2,462) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 280,127 (19,169) 260,958 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ส ำรองรำยกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง 
ในกระแสเงินสด 

พนับำท 

ต้นทุน 
ในกำรป้องกนั 

ควำมเส่ียง 
พนับำท 

 
 

รวม 
พนับำท 

    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 194,033 46,073 240,106 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยุตธิรรมรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,153,719 (22,422) 2,131,297 
กำรจดัประเภทจำกก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปก ำไรขำดทุน    
   - รำยไดจ้ำกกำรขำย 185,998 - 185,998 
   - ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น (2,376,384) - (2,376,384) 
   - ก ำไร (ขำดทุน) อื่น - (42,876) (42,876) 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (6,736) 57 (6,679) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 150,630 (19,168) 131,462 
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34 รำยได้จำกกำรขำย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดจ้ำกกำรขำย 126,275,247 133,284,638 27,399,770 26.353,781 
รำยไดจ้ำกกำรบรหิำรจดักำร - - 251,555 363,917 
รวม 126,275,247 133,284,638 27,651,325 26,616,698 
 

35 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บตัรภำษรีบั 180,888 209,341 17,103 22,178 
รำยไดค้ำ่บรหิำร 72,901 72,429 10,096 11,378 
อื่น ๆ 392,986 651,035 218,377 171,311 
รวมรำยไดอ้ื่น 646,775 932,805 245,576 204,867 
 

36 ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืนสทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ  
   อำคำร และอุปกรณ์  (52,238)  (3,521)  (29,373) 10,445 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย - 27,633 - 27,633 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 363 - (111) - 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14,114 - - - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) (172,910) - - - 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรวดัมลูคำ่ของ     
   สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (61,165) - (5,379) - 
รวมก ำไร (ขำดทุน) อื่นสทุธ ิ (271,836) 24,112 (34,863) 38,078 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

118 

 

37 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนในกำรจดัหำเงนิ 26,753 27,775 26,753 27,775 
ดอกเบีย้จ่ำย 1,800,825 1,857,031 1,580,645 1,658,059 
ดอกเบีย้จ่ำยตำมหนี้สนิสญัญำเชำ่ 73,273 - 23,300 - 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิอื่น 154,712 140,543 29,761 28,614 
     
รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ 2,055,567 2,025,349 1,660,459 1,714,448 
 

38 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหว่ำงท ำ (900,902) 840,785 (371,902) 311,063 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป  
   และกำรซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 87,230,532 86,412,831 21,449,835 20,633,556 
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 15,502,908 12,309,593 3,083,177 2,957,052 
คำ่เสือ่มรำคำของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  
   และสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุฯ ขอ้ 16 และ 17) 3,383,069 2,758,014 596,269 424,756 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 29,977 398,243 - 10,386 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 307,809 230,900 149,105 52,686 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรวจิยัและพฒันำ 75,733 50,757 46,398 33,852 
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39 ภำษีเงินได้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั     
ภำษเีงนิไดปี้ปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 520,733 422,634 4,812 4,815 
กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน 44,821 (77,154) (1,531) 11,024 
รวมภำษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 565,554 345,480 3,281 15,839 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชลีดลง (เพิม่ขึน้) 
  (หมำยเหตุฯ ขอ้ 21) (484,877) (400,000) 12,410 (22,835) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีพิม่ขึน้ (ลดลง) 
  (หมำยเหตุฯ ขอ้ 21) 126,988 63,807 7,472 (300) 
รวมภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (357,889) (336,193) 19,882 (23,135) 
     
รวมค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ 207,665 9,287 23,163 (7,296) 
     
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้     

- จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 157,937 121,120 23,163 (7,296) 
- จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 49,728 (111,833) - - 

รวมค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ 207,665 9,287 23,163 (7,296) 
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ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมจี ำนวนทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีุณกบัอตัรำภำษขีอง
กลุ่มบรษิทัและบรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 4,428,037 4,488,680 4,063,283 10,783,819 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิไดจ้ำก 
   กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (55,441) (824,923) - - 
รวมก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 4,372,596 3,663,757 4,063,283 10,783,819 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 34  
   (พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 10 ถงึรอ้ยละ 34) 787,192 757,691 812,657 2,156,764 
ผลกระทบ     
  รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี (1,021,757) (1,091,521) (984,001) (2,333,453) 
  คำ่ใชจ้่ำยทีส่ำมำรถหกัภำษเีพิม่เตมิ (119,957) (392,539) (3,425) (12,189) 
  คำ่ใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษ ี 148,300 178,478 26,408 7,528 
  กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่ำ่นมำ 
    ซึง่ยงัไมเ่คยมกีำรรบัรู ้ (38,586) (25,864) - - 
  กำรรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีำก 
    ขำดทุนทำงภำษแีละผลแตกตำ่งชัว่ครำวที ่
    ยงัไมเ่คยมกีำรรบัรู ้ (56,930) (222,211) - - 
  ขำดทุนทำงภำษแีละผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีไ่มไ่ด ้
    บนัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 380,052 919,170 147,109 186,268 
  กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน 44,821 (77,154) (1,531) 11,024 
  ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำภำษ ี 54,026 (58,689) - - 
  อื่น ๆ 30,504 21,926 25,946 (23,238) 
คำ่ใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้ 207,665 9,287 23,163 (7,296) 
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัเท่ำกบัรอ้ยละ 4.75 (พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 0.25) กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำภำษเีงนิไดเ้ฉลีย่ของ
กลุ่มบรษิทัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทำงภำษเีงนิไดน้ิตบิคุคลของบรษิทัในต่ำงประเทศ ซึง่เป็นผลใหก้ลุ่มบรษิทัสำมำรถน ำ
ผลขำดทุนทำงภำษแีละผลแตกตำ่งชัว่ครำวมำใชไ้ดเ้พิม่สงูขึน้ 
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ของบรษิทัเท่ำกบัรอ้ยละ 0.57 (พ.ศ. 2561 รอ้ยละ - 0.07) 
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ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม(ลด) หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม(ลด) หลงัภำษี 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวดั 
  มลูคำ่ใหมส่ ำหรบัภำระ 
  ผกูพนัผลประโยชน์ 
  พนกังำน 243,441 (7,559) 235,882 72,255 (10,488) 61,767 
ส ำรองอื่น (59,819) - (59,819) 4,879 - 4,879 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ 
  ยุตธิรรมของตรำสำรทุน 4,535 - 4,535 31,377 - 31,377 
ส ำรองรำยกำรป้องกนั 
  ควำมเสีย่ง (67,664) 38,935 (28,729) - - - 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (2,195,104) 31,622 (2,163,482) (1,258,750) 33,812 (1,224,938) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็ 
  อ่ืน (2,074,611) 62,998 (2,011,613) (1,150,239) 23,324 (1,126,915) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม(ลด) หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษีเพ่ิม(ลด) หลงัภำษี 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวดั 
  มลูคำ่ใหมส่ ำหรบัภำระ 
  ผกูพนัผลประโยชน์ 
  พนกังำน 198,421 (2,006) 196,415 - - - 
กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ 
  ยุตธิรรมของตรำสำรทุน - - - 33,669 - 33,669 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 101,965 6,679 108,644 - - - 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็ 
  อ่ืน 300,386 4,673 305,059 33,669 - 33,669 
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40 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบัปีที่เป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) 
ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่ (พนับำท)     
  - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 3,918,325 3,969,301 4,040,120 10,791,115 
  - จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (102,448) (713,090) - - 
ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) 3,815,877 3,256,211 4,040,120 10,791,115 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดย 
   ผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (พนัหุน้) 4,771,815 4,771,815 4,777,815 4,777,815 
     
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.80 0.68 0.85 2.26 
 
บรษิทัไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหวำ่งปีทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้ จงึไมม่กีำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 
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41 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิทัเป็นบรษิทัใหญ่ในล ำดบัสงูสุด ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ กลุ่มของครอบครวัจนัศริ ิโดยถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 
19.35 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และกำรรว่มคำ้ทีส่ ำคญัไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตฯุ ขอ้ 14 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
41.1 รำยได้จำกกำรขำย 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัยอ่ย - - 14,662,973 13,270,873 
   บรษิทัรว่ม 2,924,940 3,706,108 13,511 56,715 
   กำรรว่มคำ้ 72,287 31,569 16,521 - 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 728,637 833,112 300,733 309,810 
 3,725,864 4,570,789 14,993,738 13,637,398 
     

รำยได้ดอกเบีย้     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,768,020 1,797,045 
   บรษิทัรว่ม (1) 223,748 936,634 - - 
   กำรรว่มคำ้ 7,984 1,101 7,984 1,101 
 231,732 937,735 1,776,004 1,798,146 
     

รำยได้เงินปันผล     
   บรษิทัยอ่ย - - 3,617,245 4,837,845 
   บรษิทัรว่ม - - 142,295 92,777 
 - - 3,759,540 4,930,622 
     

รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 169,329 139,073 
   บรษิทัรว่ม 142,924 156,946 12,999 4,796 
   กำรรว่มคำ้ 2,553 4,651 775 - 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 340 312 340 296 

 145,817 161,909 183,443 144,165 
 

(1)  ในระหว่ำง พ.ศ. 2561 รำยไดด้อกเบี้ยรวมรำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิกูย้มืแก่บรษิทัร่วม ในระหว่ำง พ.ศ. 2562 เนื่องจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก เงนิใหกู้ย้มืจะถูกวดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  
(หมำยเหตุขอ้ 44) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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41.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร, สินทรพัยถ์ำวร และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,941,695 1,640,086 
   บรษิทัรว่ม 1,311,209 824,215 24,639 8,521 
   กำรรว่มคำ้ 12,820 70,303 3,116 26,445 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,218,935 1,550,586 83,268 130,428 
 2,542,964 2,445,104 2,052,718 1,805,480 
     

ซ้ือสินทรพัยถ์ำวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
   บรษิทัยอ่ย - - 458,626 56,086 
   บรษิทัรว่ม - 4,102 - 4,102 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 119,877 136,051 12,426 20,891 
 119,877 140,153 471,052 81,079 

 

41.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร และซ้ือสินทรพัยถ์ำวร  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,169,717 2,458,327 
   บรษิทัรว่ม 312,726 618,530 3,597 39,976 
   กำรรว่มคำ้ 64,034 1,212 32,845 - 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 41,759 46,796 9,836 12,794 
 418,519 666,538 2,215,995 2,511,097 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรบั - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 411,830 581,510 
   บรษิทัรว่ม (1) 12,171 900,908 - - 
   กำรรว่มคำ้ 2,513 305 2,513 305 
 14,684 901,213 414,343 581,815 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัยอ่ย - - 506,312 501,459 
   บรษิทัรว่ม 106,060 269,292 277 182 
   กำรรว่มคำ้ 228 9,326 228 7,984 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 52,464 52,977 3,327 1,064 
 158,752 331,595 510,144 510,689 
 

 

(1) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดอกเบี้ยค้ำงรบัจำกบริษัทร่วมในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมส่วนที่ จดัไว้เป็นสินทรพัย์ 
ไมห่มนุเวยีนอื่นจ ำนวน 450.45 ลำ้นบำท 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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41.4 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัยอ่ย - - 239,045 - 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 158,868 - 112,215 - 
 158,868 - 351,260 - 
 

41.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่/เงินกู้ยมืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 9,241,776 14,103,884 
   บรษิทัรว่ม 123,499 - - - 
   กำรรว่มคำ้ - 170,850 - 170,850 
 123,499 170,850 9,241,776 14,274,734 
 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่ำงปีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 170,850 14,274,734 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่9 มำใช ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) 

 
- (2,614,980) 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 311,792 41,114,741 
จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (2,436,900) 
ลดลงจำกกำรไดม้ำซึง่บรษิทัยอ่ย (365,000) - 
ช ำระเงนิคนื - (40,055,735) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 5,857 (1,040,084) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 123,499 9,241,776 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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คำ่เผือ่ขำดทุนจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถกระทบยอดไดด้งันี้ 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
คำ่เผือ่ขำดทุนตน้ปี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - 
ขำดทุนเพิม่ขึน้ระหว่ำงปีทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน - - 
   
คำ่เผือ่ขำดทุนปลำยปี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ฉบบัที ่9 เป็นครัง้แรก 
 
- (12,825) 

   
คำ่เผือ่ขำดทุนตน้ปี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - (12,825) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 1,181 
คำ่เผือ่ขำดทุนปลำยปี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - (11,644) 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 8,475 - 
   บรษิทัรว่ม 82,100 92,600 - - 
 82,100 92,600 8,475 - 

 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่ำงปีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 92,600 - 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 119,200 1,172,418 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (129,700) (1,148,337) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (15,606) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 82,100 8,475 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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41.6 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่/เงินกู้ยมืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย - - 36,028,630 35,276,128 
บรษิทัรว่ม - 11,195,181 - - 
กำรรว่มคำ้ 241,138 - 241,139 - 
 241,138 11,195,181 36,269,769 35,276,128 

 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่ำงปีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 11,195,181 35,276,128 
รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่9 มำใช ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) 

 
(11,195,181) 2,157,246 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ - 502,925 
จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 2,436,900 
เพิม่ขึน้จำกกำรจ ำหน่ำยบรษิทัยอ่ย 268,382 - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (1,012,159) 
กำรปรบัปรุงมลูคำ่ยุตธิรรม - 35,438 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (906) 6,355 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น (26,284) (3,133,064) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 241,138 36,269,769 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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คำ่เผือ่ผลขำดทุนเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถกระทบยอดไดด้งันี้ 
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - 
ผลขำดทุนเพิม่ขึน้ระหว่ำงปีทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน - (50,262) 
ณ วนัท ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - (50,262) 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
   ฉบบัที ่9 เป็นครัง้แรก - (399,517) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - (449,779) 
เพิม่ขึน้จำกกำรจ ำหน่ำยบรษิทัยอ่ย (4,020) - 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) จำกขำดทุนจำกคำ่เผือ่ทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอื 
  ขำดทุนระหว่ำงปี (906) 6,355 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 255 25,673 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (4,671) (417,752) 

 

41.7 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 324,966 349,938 209,222 221,162 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 33,565 36,892 15,654 9,302 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 45,694 10,391 25,617 6,165 
 404,225 397,221 250,493 236,629 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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42 ข้อมูลกระแสเงินสด 
 
42.1 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสทุธใิหเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 4,428,037 4,488,680 4,063,283 10,783,819 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (115,520) (824,923) - - 
   รวม 4,312,517 3,663,757 4,063,283 10,783,819 
     
รำยกำรปรบัปรงุ     
   คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 16 และ 17) 3,383,070 2,758,014 596,269 424,756 
   คำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 307,809 230,900 149,105 52,686 
   คำ่ตดัจ ำหน่ำยสว่นลด/สว่นเกนิจำกสญัญำอนุพนัธ์ - 163,748 - 159,017 
   (กลบัรำยกำร) คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (22,768) (9,565) (18,220) 11,005 
   (กลบัรำยกำร) คำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้คงเหลอื (103,768) 489,954 (6,155) 29,407 
   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 
      (หมำยเหตุฯ ขอ้ 16 และ 18) 673,511 

 
16,155 

 
- 

 
10,386 

   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 172,910 - - - 
   คำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืแก่ 
      กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
906 

 
- 

 
(6,355) 

 
- 

   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยข์องกลุ่มทีจ่ ำหน่ำย 
      ทีจ่ดัประเภทไวเ้พือ่ขำยจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - 

 
382,089 

 
- 

 
- 

   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 28) 471,961 334,247 144,859 102,845 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน - (27,633) - (27,633) 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (95,059) (182,289) (28,360) (4,979,422) 
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยทีด่นิ 
      อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 63,964 

 
10,676 

 
29,559 

 
(7,294) 

   สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและ 
      กำรรว่มคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) (591,288) 

 
(263,170) 

 
- 

 
- 

   กำรปรบัปรุงมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุน (726,372) - - - 
   กำรปรบัปรุงมลูคำ่ยุตธิรรมสญัญำอนุพนัธ ์ (1,873,803) - (1,910,171) - 
   ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 3,542,752 1,109,375 3,869,179 1,071,239 
   รำยไดเ้งนิปันผล (28) (6,800) (3,759,540) (4,937,371) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 2,055,567 2,025,349 1,660,459 1,714,448 
   ดอกเบีย้รบั (323,720) (1,054,490) (1,846,312) (1,893,534) 
   รวม 6,935,644 5,976,560 (1,125,683) (8,269,465) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน     
   ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง 231,296 (423,193) 293,957 (643,913) 
   สนิคำ้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง (128,210) 3,351,501 (520,294) 879,497 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง 60,065 (53,807) 2,603 5,412 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง 7,650 144,409 4,454 7,532 
   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 570,818 556,293 72,522 59,142 
   หนี้สนิหมนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 92,623 145,565 1,496 (856) 
   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (242,253) 74,036 19,691 (14,820) 
   จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (141,624) (135,913) (37,685) (23,539) 
   รวม 450,365 3,658,891 (163,256) 268,455 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 4,312,517 3,663,757 4,063,283 10,783,819 
รำยกำรปรบัปรุง 6,935,644 5,976,560 (1,125,683) (8,269,465) 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน 450,365 3,658,891 (163,256) 268,455 
เงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 11,698,526 13,299,208 2,774,344 2,782,809 
   - รบัคนื (จ่ำย) ภำษเีงนิได ้ 56,772 (433,245) (3,562) (9,922) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 11,755,298 12,865,963 2,770,782 2,772,887 
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42.2 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

เงินกู้ยืม
ระยะสัน้จำก

สถำบนั
กำรเงิน 

เงินกู้ยืม
ระยะสัน้ 

 
 

ดอกเบีย้ 
ค้ำงจ่ำย 

เงินกู้ยืม
ระยะยำว

จำกสถำบนั
กำรเงิน หุ้นกู้ 

หน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 15,003,458 119,300 474,538 15,561,034 36,168,880 202,042 
       
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด (1,805,911) (26,700) (1,925,341) (815,426) - (47,953) 
       
กำรเปล่ียนแปลงของรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด       
  กำรเพิม่ขึน้ - - 1,997,574 - - 6,048 
  ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิ - - - 16,737 - - 
  ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมในกำรออกหุน้กู ้ - - - - 11,038 - 
  กำรจดัประเภทใหม ่ - - (134,639) - - - 
  ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น (22,222) - 4 (25,320) (17,430) - 
  ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (75,055) - (216) (21,341) - (7,158) 
       
รำคำตำมบญัขปีลำยปี 13,100,270 92,600 411,920 14,715,684 36,162,488 152,979 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน 
  ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) - - 

 
- - - 1,460,866 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 13,100,270 92,600 411,920 14,715,684 36,162,488 1,613,845 
       
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด (1,952,139) 2,926 (1,947,907) (115,651) (3,158,191) (469,100) 
       
กำรเปล่ียนแปลงของรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด       
  กำรเพิม่ขึน้ - - 1,956,034 - - 233,201 
  คำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิรอตดัจ ำหน่ำย - - - - - (61,255) 
  ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิ - - - 16,911 - 72,782 
  ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมในกำรออกหุน้กู ้ - - - - 9,842 - 
  ตดัจ ำหนำย (ขำย) - - - - - (5,677) 
  กำรวดัมลูคำ่ใหม ่ - - - - - 3,535 
  จดัประเภทรำยกำร (95,381) - (6,371) (17,660) - 4,758 
  (ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 13,724 - 3 (113,420) (171,263) (1,416) 
  ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (90,755) - (37,752) (50,708) - (41,230) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 10,975,719 95,526 375,927 14,435,156 32,842,876 1,349,443 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

เงินกู้ยืม
ระยะสัน้จำก

สถำบนั
กำรเงิน 

เงินกู้ยืม
ระยะสัน้ 

 
 

ดอกเบีย้ 
ค้ำงจ่ำย 

เงินกู้ยืม
ระยะยำว

จำกสถำบนั
กำรเงิน หุ้นกู้ 

หน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 5,240,280 693,499 460,256 14,870,975 36,168,880 20,080 
       
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด (1,429,722) (633,036) (1,621,550) (779,620) - (7,278) 
       
กำรเปล่ียนแปลงของรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด       
  กำรเพิม่ขึน้ - - 1,686,674 - - - 
  ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิ - - - 16,737 - - 
  ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมในกำรออกหุน้กู ้ - - - - 11,038 - 
  กำรจดัประเภทใหม ่ - - (134,944) - - - 
  ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น (21,482) (60,463) (6) (29,360) (17,430) - 
       
รำคำตำมบญัขปีลำยปี 3,789,076 - 390,430 14,078,732 36,162,488 12,802 
ผลกระทบจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน 
  ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 5) - - 

 
- - - 574,238 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 3,789,076 - 390,430 14,078,732 36,162,488 587,040 
       
กำรเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด (2,095,397) 24,081 (1,610,407) - (3,158,191) (134,281) 
       
กำรเปล่ียนแปลงของรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด       
  กำรเพิม่ขึน้ - - 1,610,407 - - 24,071 
  คำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิรอตดัจ ำหน่ำย - - - - - (2,437) 
  ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิ - - - 16,911 - 23,300 
  ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมในกำรออกหุน้กู ้ - - - - 9,842 - 
  ตดัจ ำหน่ำย (ขำย) - - - - - (3,450) 
  กำรจดัประเภทใหม ่ - - (7,970) - - - 
  (ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 13,720 (15,606) 2 (114,176) (171,263) (1,416) 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1,744,080 8,475 366,982 13,981,467 32,842,876 492,827 
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43 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 
 
43.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ 

 
กลุ่มบรษิทัมภีำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรู ้มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     
สญัญำซือ้ทีด่นิ 347 ลำ้นบำท 48,500 ลำ้นรเูปีย - - 
สญัญำสรำ้งอำคำรโรงงำนและ 
   คลงัสนิคำ้  

75 ลำ้นบำท 
2 ลำ้นยโูร 

10,422 ลำ้นรเูปีย 

583 ลำ้นบำท 
12 ลำ้นยโูร 

- 

15 ลำ้นบำท 
- 
- 

- 
- 
- 

สญัญำซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 338 ลำ้นบำท 
2 ลำ้นยโูร 

5 ลำ้นเหรยีญสหรฐั 
76 ลำ้นเยน 

0.2 ฟรงักส์วสิ 

246 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นยโูร 

- 
- 
- 

1 ลำ้นบำท 
- 
- 
- 
- 

23 ลำ้นบำท 
- 
- 
- 
- 

 
43.2 กำรค ำ้ประกนั 

 
ก) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมีหนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิัทจ ำนวน 32 ล้ำนบำท  

(พ.ศ. 2561 จ ำนวน 29 ลำ้นบำท) ซึง่เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทั 
ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทย่อยจ ำนวน  

105 ล้ำนบำท 2 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ 5 ล้ำนยูโร 3 ล้ำนโครนนอร์เวย์ และ 1 ล้ำนสล็อตติโปแลนด์ (พ.ศ. 2561 จ ำนวน  
92 ลำ้นบำท 2 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ 2 ลำ้นยโูร 7 ลำ้นโครนนอรเ์วย ์และ 1 ลำ้นสลอ็ตตโิปแลนด)์ ซึง่เกีย่วกบักำรด ำเนินงำน
ตำมปกตขิองบรษิทัยอ่ย 

ค) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนังสอืค ้ำประกนัจ ำนวน 13 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ (พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 13 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) ซึง่ออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่งเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหแ้ก่บรษิทัย่อยของกำร
รว่มคำ้ของกลุ่มบรษิทั 

ง)  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมีหนังสอืค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิัทจ ำนวน 21 ล้ำนยูโร  
9 ล้ำนเหรยีญแคนำดำ และ 38 ล้ำนหยวน (พ.ศ. 2561 จ ำนวน 21 ลำ้นยูโร 9 ลำ้นเหรยีญแคนำดำ และ 38 ล้ำนหยวน)  
เพือ่ค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหก้บับรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
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43.3 คดีฟ้องร้อง 

 

Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) 
 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 Tri-Union Seafoods LLC (Tri-U) ได้รับหมำยเรียกจำกกระทรวงยุติธรรมของประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ (United States Department of Justice หรอื “DOJ”) เพื่อให้ขอ้มูลในกำรสอบสวนกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วย
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึก โดย Tri-U ไดใ้หค้วำมร่วมมอืกบัรฐับำลอย่ำงเตม็ที ่
รวมถงึกำรมอบเอกสำรและหลกัฐำนอื่นตำมหมำยเรยีก ทัง้นี้ Tri-U ไดร้บักำรผ่อนผนัแบบมเีงื่อนไข (Conditional Leniency 
Program) ซึง่สถำนะกำรผอ่นผนัแบบมเีงือ่นไขดงักล่ำวหมำยควำมว่ำ หำกทำง Tri-U และผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนของ Tri-U ให้
ควำมร่วมมอืในขัน้ตอนของกำรสอบสวนจะไม่ถูกด ำเนินคดหีรอืถูกเรยีกให้ต้องช ำระค่ำปรบั ปัจจุบนักำรสอบสวนดงักล่ำว  
ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร อยำ่งไรกต็ำม ผูบ้รหิำรไมค่ำดวำ่จะมผีลกระทบทำงกำรเงนิทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 

นอกจำกนี้ Tri-U ไดถู้กฟ้องเป็นจ ำเลยในคดแีพ่งหลำยคดทีัง้ทีถู่กด ำเนินคดแีบบกลุ่มและทีถู่กฟ้องรอ้งโดยตรง ซึง่โจทก ์ไดแ้ก่ 
รำ้นคำ้ปลกี รำ้นขำยของช ำ และลูกคำ้หลำยรำยทีอ่ำ้งว่ำซือ้อำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึกจำก Tri-U และจ ำเลยร่วม ค ำฟ้อง
คดแีพ่งดงักล่ำวไดร้ะบุเรื่องกำรร่วมกนัก ำหนด เพิม่ คงไวซ้ึง่รำคำ และ/หรอื ท ำใหร้ำคำของอำหำรทะเลบรรจุภำชนะปิดผนึก 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิำนัน้คงที ่ซึง่ฝ่ำฝืนกฎหมำยกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้มำตรำ 1 และ 3 ภำยใตก้ฎหมำยป้องกนักำรผกูขำด 
(Sherman Antitrust Act) (15 U.S.C. §§ 1, 3) และละเมิดกฎหมำยป้องกันกำรผูกขำดทำงกำรค้ำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำร
ประกอบกำรคำ้ทีไ่ม่เท่ำเทยีม และกำรแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรมของประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยโจทกม์กีำรเรยีกค่ำชดเชยในควำม
เสยีหำยดงักล่ำว  
 

ระหว่ำงไตรมำสทีส่องของปี พ.ศ. 2561 Tri-U ไดข้อ้สรุปส ำหรบัขอ้เรยีกรอ้งทำงแพ่งเกีย่วกบักำรป้องกนักำรผกูขำดกบัหนึ่งในลูกคำ้
ปลกีรำยใหญ่ที่สุด โดย Tri-U ได้มกีำรจ่ำยช ำระเงนิและจะมกีำรเขำ้ร่วมโครงกำรควำมร่วมมอืต่ำง ๆ และนโยบำยส่งเสรมิ
ผลติภณัฑ์ใหม่ร่วมกนั รวมถงึกำรเปิดตวัผลติภณัฑ์นวตักรรมผ่ำนรำ้นคำ้ปลกีดงักล่ำว นอกจำกนี้ Tri-U ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลง 
ทีจ่ะจ่ำยช ำระขอ้เรยีกรอ้งใหแ้ก่กลุ่มผูค้ำ้ปลกีรำยต่ำง ๆ จำกขอ้ตกลงในสญัญำดงักล่ำว Tri-U ไดป้ระมำณกำรจ ำนวนทีจ่ะตอ้ง
ช ำระส ำหรบัคดแีพง่ซึง่ไดถู้กรบัรูใ้นระหวำ่งไตรมำสสองของปี พ.ศ. 2561 เป็นจ ำนวน 42.6 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ  
 

ในระหว่ำงไตรมำสทีห่นึ่งและไตรมำสทีส่องของปี พ.ศ. 2562 Tri-U ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลงทีจ่ะจ่ำยช ำระขอ้เรยีกรอ้งใหผู้ค้ำ้ปลกี
รำยใหญ่รำยอื่นเพิม่เตมิ ดงันัน้ Tri-U ได้ประมำณกำรจ ำนวนที่จะต้องช ำระเพิม่เตมิส ำหรบัคดแีพ่งทัง้หมดอกีจ ำนวน 59.7  
ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่ไดถู้กรบัรูใ้นระหวำ่งไตรมำสทีส่องของปี พ.ศ. 2562 
 

John West Foods Limited (JWUK) 
 

เมื่อวนัที่ 2 มกรำคม พ.ศ. 2561 JWUK ไดร้บัแจง้เกี่ยวกบัแผนเพื่อกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอยักำรแห่งสหรำชอำณำจกัร 
(UK Crown Prosecution Service) ในกำรด ำเนินคดีต่อ JWUK บนข้อกล่ำวอ้ำงว่ำกระท ำควำมผิดเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกิจ 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรท ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไรก้ำรควบคุม (IUU fishing)  อนัเนื่องมำจำกกำรน ำเขำ้
ปลำจำกประเทศกำนำในช่วงระยะเวลำระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 ถึง ปีพ.ศ. 2557 โดยกำรพิจำรณำคดีนัดแรกมีขึ้นเมื่อวันที ่ 
26 มกรำคม พ.ศ. 2561 ซึ่ง JWUK ถูกฟ้องร้องด้วย 8 ข้อหำ เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่ องกับกำรท ำประมง 
ทีผ่ดิกฎหมำย ระหวำ่งกระบวนกำรในชัน้ศำล JWUK ไดโ้ตแ้ยง้คดัคำ้นและปฏเิสธขอ้กล่ำวหำ 
 

เมื่อวนัที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ศำลอำญำ (Crown Court) ณ กรุงลอนดอน มีค ำพิพำกษำว่ำ JWUK ปรำศจำกควำมผิด 
ทุกข้อกล่ำวหำ เนื่องจำกส ำนักงำนอยักำรแห่งสหรำชอำณำจกัรไม่สำมำรถน ำหลกัฐำนพิสูจน์ข้อกล่ำวหำได้ ดงันัน้จึงเป็น 
กำรยนืยนัควำมบรสิทุธิแ์ละขอ้ต่อสูข้อง JWUK วำ่ JWUK ไดป้ระกอบธุรกจิโดยปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ตลอดมำ 
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43.4 ภำระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัตำมสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มบรษิทัท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรบัทีด่นิ เครื่องจกัร ยำนพำหนะ คอมพวิเตอร ์พื้นทีแ่ละอุปกรณ์ส ำนักงำน ยอดรวม
ของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิได ้มดีงันี้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ภำยใน 1 ปี   
บำท 217,864 144,062 
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 3,290 251 
ยโูร 4,208 - 
โครนนอรเ์วย ์ 1,860 - 
เหรยีญแคนำดำ 4 - 
ปอนดอ์งักฤษ 262 - 

เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี   
บำท 461,283 347,529 
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 8,021 489 
ยโูร 4,432 - 
โครนนอรเ์วย ์ 5,690 - 
เหรยีญแคนำดำ 10 - 
ปอนดอ์งักฤษ 630 - 

เกนิกวำ่ 5 ปี   
บำท 131,496 125,235 
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 1,959 - 
ยโูร 594 - 
โครนนอรเ์วย ์ 1,315 - 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมสญัญำเช่ำ ยกเวน้สญัญำเชำ่ระยะสัน้และสญัญำเช่ำ
ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่มีลูคำ่ต ่ำ รำยละเอยีดเพิม่เตมิเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 5 และ 17 
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44 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

44.1 สญัญำอนุพนัธ ์
 
กลุ่มบรษิทัมรีำยกำรสญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิดงัต่อไปนี้ 
 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พนับำท พนับำท 
   

สินทรพัยห์มุนเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - เพือ่คำ้ 264,424 262,008 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 1,591,954 1,473,838 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
  ในกระแสเงนิสด 93,867 93,867 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียนสญัญำอนุพนัธ ์ 1,950,245 1,829,713 
   

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 845,716 845,716 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
  ในกระแสเงนิสด 

 
1,438,796 

 
1,438,796 

สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
   ในมลูคำ่ยุตธิรรม 

 
75,719 

 
75,719 

สญัญำอนุพนัธอ์ืน่ - เพือ่คำ้ - 7,874 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนสญัญำอนุพนัธ ์ 2,360,231 2,368,105 
   

หน้ีสินหมุนเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - เพือ่คำ้ 28,480 20,728 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 193,971 111 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
  ในกระแสเงนิสด 

 
45,110 45,110 

สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่ง 
   ในมลูคำ่ยุตธิรรม 

 
5,049 5,049 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนสญัญำอนุพนัธ ์ 272,610 70,998 
   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 528 528 
สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งใน 
  กระแสเงนิสด 

 
653,670 653,671 

สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด 94,867 - 
สญัญำอนุพนัธอ์ืน่ - เพือ่คำ้ 40,562 - 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนสญัญำอนุพนัธ ์ 789,627 654,199 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

137 

 

สญัญำอนุพนัธ์เป็นผลกระทบจำกน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิกลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไมป่รบัปรุง
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ผลกระทบจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ไดอ้ธบิำย
ไวใ้นหมำยเหตุฯ ขอ้ 5 
 

สญัญำอนุพนัธ์มไีวเ้พื่อจุดประสงค์ในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง ไม่ใช่เพื่อกำรลงทุนเพื่อหวงัผลก ำไร อย่ำงไรกต็ำม หำกสญัญำ
อนุพนัธ์ใดไม่เข้ำเงื่อนไขกำรป้องกนัควำมเสี่ยง สญัญำอนุพนัธ์นัน้จะถูกจดัประเภทเป็น “เพื่อค้ำ” ในกำรบนัทึกบญัช ีและ  
วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน และสญัญำอนุพนัธน์ัน้จะแสดงรำยกำรไวเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิหมุนเวยีน 
เนื่องจำกจะครบก ำหนดภำยใน 12 เดอืนหลงัรอบระยะเวลำบญัช ี
 

44.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิในสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมดีงันี้ 
 

ณ วนัท่ี สินทรพัยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
สกลุเงิน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

ยโูร 415,946 489,407 55,199 77,021 33.73 37.13 
เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 1,264,105 1,348,219 442,988 509,975 30.15 32.45 
เยน 44,071 89,834 117,266 27,470 0.28 0.29 
โครนนอรเ์วย ์ 14,302 21,273 93,925 87,428 3.42 3.70 
ปอนดอ์งักฤษ 108,515 84,133 85,177 46,786 39.52 41.07 
โครนสวเีดน 2,086 5,870 88,628 138 3.23 3.60 
ปอนดโ์ปแลนด ์ 224,216 234,616 112,804 119,096 7.91 8.64 
โคลูนำเชก็ 890 2,399 1,179 727 1.32 1.44 
เซดกีำนำ 7,885 27,490 4,410 172,624 5.53 5.53 
หยวน 67,972 27,571 89,286 61,764 4.31 4.72 
 

จ ำนวนรวมของก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ทีจ่ำกอตัรำแลกเปลีย่น 54,061 971,834 (492,852) 744,538 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธทิีแ่สดง 
  รวมไวใ้น   

  

   - รำยได ้ 433,228 - 185,998 - 
   - ตน้ทุนขำย (21,705) - - - 
รวมก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียนสทุธิ 
   ท่ีรบัรูใ้นก ำไรก่อนภำษีระหว่ำงปี 465,584 971,834 

 
(306,854) 744,538 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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44.3 ก ำไร(ขำดทุน)จำกเครื่องมือทำงกำรเงินสทุธิ 

 
จ ำนวนรวมของก ำไร(ขำดทุน)จำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ก ำไร(ขำดทุน)จำกสญัญำอนุพนัธท์ีไ่มท่ ำตำม 
  เงือ่นไขกำรป้องกนัควำมเสีย่ง 515,904 - 

 
518,907 

 
- 

ควำมป้องกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยตุธิรรม - ก ำไร 
  (ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ ์ 27,249 - 

 
27,249 - 

ควำมป้องกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยตุธิรรม - ก ำไร 
  (ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยุตธิรรมของรำยกำรทีม่กีำร 
  ป้องกนัควำมเสีย่ง (68,874) - 

 
 

(33,436) - 
ควำมป้องกนัควำมเสีย่งจำกกระแสเงนิสด - กำร 
  ป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ม่มปีระสทิธภิำพ 58,509 - 

 
24,935 - 

ตดัจ ำหน่ำยของตน้ทุนกำรป้องกนัควำมเสีย่ง (54,297) - (54,297) - 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยุตธิรรมของตรำสำรทุนที ่
  มลูคำ่ยุตธิรรมทีร่บัรูผ้ำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (4,929) - 

 
- - 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยุตธิรรมของตรำสำรหนี้ที ่
  มลูคำ่ยุตธิรรมทีร่บัรูผ้ำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 710,619 - 

 
- - 

อื่น ๆ 15,752 - - - 
รวมก ำไร(ขำดทุน)จำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 
  สทุธิ 1,199,933 - 

 
483,358 - 

 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนได้รวมก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำของหุ้น
บุรมิสทิธขิองบรษิทัร่วมของกลุ่มบรษิทัซึง่ถูกจดัประเภทเป็นตรำสำรหนี้ หุน้บุรมิสทิธดิงักล่ำวมสีทิธแิปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั
ในวนัทีก่ ำหนดไว ้ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัไมม่คีวำมตัง้ใจทีจ่ะใชส้ทิธกิำรแปลงสภำพดงักล่ำว ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรพจิำรณำกระแสเงนิสดตำมสญัญำจำกตรำสำรหนี้  
ทีล่งทุนวำ่ประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้เท่ำนัน้ ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูก้ ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุน 
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รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงและเครื่องมอืท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียง 
 
จ ำนวนรวมของก ำไร(ขำดทุน)จำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

งบกำรเงินรวม 

 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์

ในกำรรบัรู้ควำมไม่มี
ประสิทธิผลในกำรป้องกนั

ควำมเส่ียง 

มูลค่ำตำมบญัชีของ
รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนั

ควำมเส่ียง (รวมจ ำนวนเงิน
สะสมของกำรปรบัปรงุกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำ

ยติุธรรม) 

จ ำนวนเงินสะสมของ
กำรปรบัปรงุกำร

ป้องกนัควำมเส่ียง 
ในมูลค่ำยติุธรรมของ

รำยกำรท่ีมีกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง 

จ ำนวนเงินสะสมคงเหลือ
ของกำรปรบัปรงุ 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงใน 
มูลค่ำยติุธรรมท่ีได้ยกเลิก 
กำรป้องกนัควำมเส่ียงใน

มูลค่ำยติุธรรม 
กำรแสดงรำยกำร 

รำยบรรทดั 
ประเภทกำรป้องกนัควำมเส่ียง พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

      
กำรป้องกนัควำมเสีย่งในกระแสเงนิสด (3,526,110) ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี สนิทรพัย/์หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
กำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยุตธิรรม 156,832  894,666  (9,954) 81,272 หนี้สนิทำงกำรเงนิ 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวนเงนิของสญัญำและมลูคำ่ยุตธิรรมของอนุพนัธท์ำงกำรเงนิทีถู่กก ำหนดในควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่ขำ้เงือ่นไข มดีงัต่อไปนี้ 
 

งบกำรเงินรวม 
 เครื่องมือป้องกนัควำมเส่ียง มูลค่ำตำมบญัชีของ

เครื่องมือป้องกนัควำมเส่ียง 
    

ประเภทกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง สญัญำอนุพนัธ ์

มูลค่ำตำมสญัญำ 
(พนั) สกลุเงิน 

สินทรพัย ์
(พนับำท) 

หน้ีสิน 
(พนับำท) วนัครบก ำหนด 

อตัรำแลกเปล่ียน 
ตำมสญัญำ อตัรำดอกเบีย้รบัตำมสญัญำ อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำ 

กระแสเงนิสด สญัญำซือ้/ขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

521,704  เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

126,943 369 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 
พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 

30.01 - 30.85 THB: USD ไมม่ ี ไมม่ ี

    486,970  โครนนอรเ์วย ์ 29,404 3,411 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 
พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 

0.1 NOK: EUR ไมม่ ี ไมม่ ี

    1,000  ปอนด์
โปแลนด ์

69 - มกรำคม พ.ศ. 2563 - 
ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

0.23 PLN: EUR ไมม่ ี ไมม่ ี

    4,150  เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

- 388 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 
พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 

0.9 USD: EUR  ไมม่ ี ไมม่ ี

    46,269  ปอนด์
โปแลนด ์

6,268 - มกรำคม พ.ศ. 2563 - 
ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

3.85 - 3.89 PLN: EUR  ไมม่ ี ไมม่ ี

    21,027 ยโูร 5,261 843 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 
ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

0.86 - 0.89 USD: EUR  ไมม่ ี ไมม่ ี

    67,948 ปอนดอ์งักฤษ 6,973 134,811 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 
ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

0.87 - 0.94 EUR: GBP  ไมม่ ี ไมม่ ี

    29,463  ปอนดอ์งักฤษ - 54,149 มกรำคม พ.ศ. 2563 - 
ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

0.75 - 0.82 USD: GBP  ไมม่ ี ไมม่ ี

    276,067  ยโูร 1,344,968 - กนัยำยน พ.ศ. 2563 -
ตุลำคม พ.ศ. 2566  

34.28-48.45 THB: EUR  ไมม่ ี ไมม่ ี

    45,000  หยวน 8,530 528 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 - 
ตุลำคม พ.ศ. 2565 

4.09-4.56 THB: CNY  ไมม่ ี ไมม่ ี

    493,050  เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

909,254 - มนีำคม พ.ศ. 2563 -  
เมษำยน 2565 

30.00-32.18 THB: USD  ไมม่ ี ไมม่ ี
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งบกำรเงินรวม 

 เครื่องมือป้องกนัควำมเส่ียง มูลค่ำตำมบญัชีของ
เครื่องมือป้องกนัควำมเส่ียง 

    

ประเภทกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง สญัญำอนุพนัธ ์

มูลค่ำตำมสญัญำ 
(พนั) สกลุเงิน 

สินทรพัย ์
(พนับำท) 

หน้ีสิน 
(พนับำท) วนัครบก ำหนด 

อตัรำแลกเปล่ียนตำม
สญัญำ อตัรำดอกเบีย้รบัตำมสญัญำ อตัรำดอกเบีย้จ่ำยตำมสญัญำ 

  สญัญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและ
อตัรำดอกเบีย้ 

48,221 ยโูร 145,330 - ตุลำคม พ.ศ. 2564 - 
มกรำคม พ.ศ. 2566 

39.46-40.13 THB: EUR  0.70% - 4.53%  0.73% - 3-month 
EURBIBOR+3.15%  

    119,460 ยโูร 833,806 - ตุลำคม พ.ศ. 2563 - 
มกรำคม พ.ศ. 2566  

39.67-41.17 THB: EUR  6-month THBFIX + 1.26% ถงึ 
2.15%  

3-month EURIBOR + 1.38% 
ถงึ 3.15%  

    112,500  ปอนด์
โปแลนด ์

- 34,886 ตุลำคม พ.ศ. 2564 4.35 EUR: PLN  3-month EURIBOR+2.10%  3-month WIBOR+3.38%  

    125,000  เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

- 663,894 กนัยำยน พ.ศ. 2564 - 
เมษำยน พ.ศ. 2569  

33.72 - 35.38 THB: USD  3.66% - USDLIBOR+1.00%  6-month THBFIX+0.80%  

    122,000  เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

553,527 - มถิุนำยน พ.ศ. 2565 - 
มกรำคม พ.ศ. 2569  

32.54-36.31 THB: USD  2.88% - 4.00%   3.30% - 3.98%  

  สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำ
ดอกเบีย้ 

194,000  ยโูร - 94,867 ตุลำคม พ.ศ. 2564 - 
ธนัวำคม พ.ศ. 2565  

ไมม่ ี 3-month EURIBOR  0.10% - 0.37%  

มลูค่ำยุตธิรรม สญัญำแลกเปลีย่นสกลุเงนิและ
อตัรำดอกเบีย้ 

30,000  เหรยีญ
สหรฐัอเมรกิำ 

75,719 5,049 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 32.54 THB: USD  6-month THBFIX+1.80%  3.7% 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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45 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
บรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนส ำหรบักจิกำรผลติอำหำรส ำเรจ็รูปหรอืกึง่ส ำเรจ็รูป
บรรจุภำชนะผนึก อำหำรพรอ้มรบัประทำนแช่แขง็ สตัวน์ ้ำแช่แขง็ อำหำรสตัวบ์รรจุภำชนะผนึก ภำยใตส้ทิธปิระโยชน์นี้ บรษิทัไดร้บั
กำรยกเวน้ภำษแีละอำกรตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในบตัรสง่เสรมิรวมถงึกำรยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัตัง้แต่วนัที่
เริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิ โดยบรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีร่ะบุในบตัรสง่เสรมิ 

 
รำยไดแ้ยกตำมกจิกำรทีไ่ดร้บัและไมไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนสำมำรถแสดงไดด้งันี้ โดยรำยไดจ้ำกกจิกำรทีไ่ม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำร
ลงทุนรวมรำยไดท้ัง้ทีไ่มไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตำมบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน และรำยไดท้ีค่รบก ำหนดสทิธกิำรยกเวน้ 
 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 
กิจกำรท่ีได้รบั 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ได้รบั 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 
   31 ธนัวำคม 
 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2561 
พนับำท 

       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 3,366,657 2,931,669 1,970,550 1,695,686 5,337,207 4,627,355 
รำยไดจ้ำกกำรสง่ออก 12,756,333 14,306,277 9,306,230 7,420,149 22,062,563 21,726,426 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 16,122,990 17,237,946 11,276,780 9,115,835 27,399,770 26,353,781 
 

46 เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เมื่อวนัที ่17 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัเิพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีซึง่จะ
จดัขึ้นในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2563 เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธจิำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีพ.ศ. 2562 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจ ำนวนเงนิ 2,243 ล้ำนบำท แต่เนื่องจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัที่ 6 สงิหำคม พ.ศ. 2562  
ได้อนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนรอบหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุ้นละ  
0.25 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1,193 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมือ่วนัที ่3 กนัยำยน พ.ศ. 2562 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 
0.22 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1,050 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยในวนัที ่3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

