
 

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทาง
การเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ  
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน  
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสด
รวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาล
แบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล สว่นขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน าขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

พงทว ีรตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
11 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 5,322,492 4,689,470 4,429,027 3,659,253
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 9, 24 13,903,963 14,868,926 3,579,341 4,398,787
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 8,636 132,766 11,653,338 9,241,776
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี - - 59,795 -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 10 34,695,744 36,873,414 4,547,454 5,024,757
สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 7 1,590,857 1,950,245 1,203,534 1,829,713
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 682,063 976,981 112,023 84,788
สนิทรพัยข์องกลุม่ทีจ่าํหน่ายทีจ่ดัประเภทไวเ้พือ่ขาย
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11 6,863 54,981 - -

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 56,210,618 59,546,783 25,584,512 24,239,074

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํ้าประกนั 4,996 4,367 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 31,428,260 31,165,524
เงนิลงทุนทีร่บัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี 12 9,667,765 10,280,183 789,716 789,716
เงนิลงทุนระยะยาว 7 12,276,446 11,505,038 9,000 9,000
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว - สทุธิ 359,751 241,138 34,603,123 36,269,769
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 63,636 63,636 442,288 442,288
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 13 26,355,747 25,909,875 4,500,259 4,587,382
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 1,443,354 1,526,477 400,345 486,068
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 13 15,780,117 15,511,874 1,857,302 1,920,333
คา่ความนิยม - สทุธิ 13 12,637,195 12,387,483 - -
สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 7 1,860,291 2,360,231 1,868,166 2,368,105
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,087,620 1,968,521 55,658 33,286
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 575,663 603,443 28,921 24,053

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 83,112,581 82,362,266 75,983,038 78,095,524

รวมสินทรพัย  ์    139,323,199 141,909,049 101,567,550 102,334,598

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

กรรมการ                                                                                                  กรรมการ                                                                          

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)* (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 14 11,669,175 11,181,760 5,368,171 1,744,080

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 15, 24 18,071,905 19,323,341 3,770,320 4,399,598

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 51,426 95,526 134,398 8,475

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 16 114,972 116,038 - -

สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 17 1,549,417 3,499,883 1,549,417 3,499,883

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี - สทุธิ 420,823 386,804 106,908 113,164

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 530,860 548,259 - -

หน้ีสนิสญัญาอนุพนัธ์ 7 232,199 272,610 141,309 70,998

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 369,315 357,401 13,961 28,100

หน้ีสนิของกลุม่ทีจ่าํหน่ายทีจ่ดัประเภทไวเ้พือ่ขาย

จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11 22,297 26,256 - -

รวมหนี้สินหมนุเวียน 33,032,389 35,807,878 11,084,484 9,864,298

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 16 14,344,125 14,319,118 14,026,773 13,981,467

หุน้กู ้- สทุธิ 17 27,852,208 29,342,993 27,852,208 29,342,993

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 844,156 962,639 301,377 379,663

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,661,521 2,545,033 737,966 694,776

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 4,114,901 4,000,318 - -

หน้ีสนิสญัญาอนุพนัธ์ 7 562,100 789,627 418,234 654,199

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 2,434,160 2,346,484 83,346 79,403

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 52,813,171 54,306,212 43,419,904 45,132,501

รวมหนี้สิน 85,845,560 90,114,090 54,504,388 54,996,799

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)* (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,492,954 1,492,954 1,492,954 1,492,954

ทุนทีอ่อกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 18 1,192,954 1,192,954 1,192,954 1,192,954

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 18 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329

กาํไรสะสม 

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

สาํรองหุน้ทุนซือ้คนื 754,175 - 754,175 -

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 32,137,085 31,358,197 19,755,481 20,228,998

หกั หุน้ทุนซือ้คนื 18 (754,175) - (754,175) -

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (9,412,273) (10,175,261) 67,418 (131,462)

รวม 44,015,390 42,473,514 41,113,477 41,388,114

หุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 19 5,949,685 5,949,685 5,949,685 5,949,685

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 49,965,075 48,423,199 47,063,162 47,337,799

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 3,512,564 3,371,760 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 53,477,639 51,794,959 47,063,162 47,337,799

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 139,323,199 141,909,049 101,567,550 102,334,598

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ . 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 24 33,050,642 32,213,548 5,108,348 7,028,374
ตน้ทุนขาย 24 (27,023,604) (26,849,330) (4,398,135) (6,457,580)

กาํไรข ัน้ต้น 6,027,038 5,364,218 710,213 570,794
รายไดด้อกเบีย้ 24 17,510 49,559 406,507 490,177
รายไดเ้งนิปันผล 24 - - 1,065,575 2,155,718
รายไดอ้ื่น 24 104,649 199,016 65,162 70,356

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 6,149,197 5,612,793 2,247,457 3,287,045
คา่ใชจ้่ายในการขาย (1,798,008) (1,896,252) (189,647) (171,106)
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (1,873,162) (3,735,516) (503,116) (502,509)
กาํไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ 471,156 392,765 30,222 (60,686)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,949,183 373,790 1,584,916 2,552,744
ตน้ทุนทางการเงนิ (438,343) (515,986) (368,536) (413,567)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุใน
บริษทัร่วมและการร่วมค้า 2,510,840 (142,196) 1,216,380 2,139,177

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และการรว่มคา้ (578,894) 109,694 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 1,931,946 (32,502) 1,216,380 2,139,177
ภาษเีงนิได้ (140,368) 259,922 6,006 (2,165)

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 1,791,578 227,420 1,222,386 2,137,012
ขาดทุนสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (13,790) (28,560) - -

กาํไรสาํหรบังวด 1,777,788 198,860 1,222,386 2,137,012

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ):
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 1,730,018 140,042 1,222,386 2,137,012
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (13,790) (28,560) - -

1,716,228 111,482 1,222,386 2,137,012
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 61,560 87,378 - -

กาํไรสาํหรบังวด 1,777,788 198,860 1,222,386 2,137,012

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นที่เป็นของส่วนที่เป็น
ของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท)
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.34 0.03 0.24 0.45
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - (0.01) - -

รวมกาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.34 0.02 0.24 0.45

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 1,777,788 198,860 1,222,386 2,137,012

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสทุธจิากภาษเีงนิได้ - 362,956 - 230,315

สาํรองอื่นลดลง (11,517) (17,534) - -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (11,517) 345,422 - 230,315

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้
ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (872,111) (689,802) - -
สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็จากเงนิลงทุนใน
บรษิทัรว่มและการรว่มคา้สทุธจิากภาษเีงนิได้ (118,566) (43,537) - -

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทุน
สทุธจิากภาษเีงนิได้ (13) 4,525 - -

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากสาํรองรายการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่งสทุธจิากภาษเีงนิได้ 1,701,759 883,161 1,456,426 894,295

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของรายการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่งสญัญาอนุพนัธส์ทุธจิากภาษเีงนิได้ (671,793) (670,113) (1,134,417) (813,772)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 39,276 (515,766) 322,009 80,523

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 27,759 (170,344) 322,009 310,838

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,805,547 28,516 1,544,395 2,447,850

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม:
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,728,330 (62,393) 1,544,395 2,447,850
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 77,217 90,909 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,805,547 28,516 1,544,395 2,447,850

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 24 64,154,121 61,582,937 10,208,850 13,482,583
ตน้ทุนขาย 24 (53,086,696) (51,837,166) (8,939,045) (12,370,990)

กาํไรข ัน้ต้น 11,067,425 9,745,771 1,269,805 1,111,593
รายไดด้อกเบีย้ 24 42,915 93,785 862,752 974,590
รายไดเ้งนิปันผล 24 - - 1,193,548 2,205,718
รายไดอ้ื่น 24 264,754 326,989 135,060 121,850

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 11,375,094 10,166,545 3,461,165 4,413,751
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (3,572,919) (3,541,221) (345,911) (350,637)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (3,609,730) (5,452,590) (977,649) (927,914)
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 100,584 - -
กาํไร (ขาดทุน) อื่นสทุธิ 21 442,049 698,559 56,780 (214,054)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 4,634,494 1,971,877 2,194,385 2,921,146
ตน้ทุนทางการเงนิ (872,829) (1,044,386) (737,333) (841,353)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัรว่มและการรว่มค้า 3,761,665 927,491 1,457,052 2,079,793

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 12 (596,677) 456,750 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,164,988 1,384,241 1,457,052 2,079,793
ภาษเีงนิได้ 22 (289,000) 232,844 22,994 (119)

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2,875,988 1,617,085 1,480,046 2,079,674
ขาดทุนสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 11 (20,176) (71,601) - -

กาํไรสาํหรบังวด 2,855,812 1,545,484 1,480,046 2,079,674

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน):
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 2,752,627 1,456,477 1,480,046 2,079,674
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ (20,176) (71,601) - -

2,732,451 1,384,876 1,480,046 2,079,674
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 123,361 160,608 - -

กาํไรสาํหรบังวด 2,855,812 1,545,484 1,480,046 2,079,674

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่เป็นของส่วนที่เป็นของ
ผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท)
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน
จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.54 0.31 0.28 0.44
จากการดาํเนินงานทีย่กเลกิ - (0.02) - -

รวมกาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 23 0.54 0.29 0.28 0.44

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

7



บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 2,855,812 1,545,484 1,480,046 2,079,674

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสทุธจิากภาษเีงนิได้ - 362,956 - 230,315

สาํรองอื่นลดลง (22,748) (31,097) - -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (22,748) 331,859 - 230,315

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 371,803 (1,375,212) - -

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็จากเงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้สทุธจิากภาษเีงนิได้ (68,074) (56,102) - -

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทุน

สทุธจิากภาษเีงนิได้ (45) 4,529 - -

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากสาํรองรายการบญัชี

ป้องกนัความเสีย่งสทุธจิากภาษเีงนิได้ (324,872) 1,599,615 (631,456) 1,671,523

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสีย่งสญัญาอนุพนัธส์ทุธจิากภาษเีงนิได้ 805,325 (1,567,999) 830,336 (1,707,012)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 784,137 (1,395,169) 198,880 (35,489)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 761,389 (1,063,310) 198,880 194,826

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 3,617,201 482,174 1,678,926 2,274,500

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,495,439 315,485 1,678,926 2,274,500

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 121,762 166,689 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 3,617,201 482,174 1,678,926 2,274,500

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

8



บริษทั ไทยยเูนี่ยน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

การเปลี่ยน สาํรอง การเปลี่ยน รวม

ทนุที่ จดัสรรแล้ว - สาํรอง การ แปลงในมลูค่า รายการ แปลงสดัส่วน องคป์ระกอบ หุ้นก ู้ที่ม ี ส่วนได้เสียที่

ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม หุ้นทนุ ยงัไม่ได้ ห ุ้นทนุ แปลงค่า ยตุิธรรมของ ป้องกนั เงินลงทนุใน อื่นของส่วน ลกัษณะ รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ซื้อคืน จดัสรร ซื้อคืน งบการเงิน ตราสารทนุ ความเสี่ยง สาํรองอื่น บริษทัย่อย ของเจ้าของ คล้ายทนุ ของเจ้าของ ควบคมุ รวม

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย

เพิม่ขึน้สุทธจิากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - - 239,026 239,026

การจา่ยเงนิปันผล - - - - (715,772) - - - - - - - - (715,772) (164,033) (879,805)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 1,736,965 - (1,426,528) 4,529 31,616 (31,097) - (1,421,480) - 315,485 166,689 482,174

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 - 30,462,593 - (3,493,635) (22) (200,613) (2,166,773) (3,381,104) (9,242,147) - 42,511,024 3,502,255 46,013,279

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 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

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย

เพิม่ขึน้สุทธจิากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - - 26,939 26,939

การไดม้าซึง่ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุจากการรวมธรุกจิ - - - - - - - - - - - - - - 3,748 3,748

หุน้ทุนซือ้คนื 18 - - - - - (754,175) - - - - - - - (754,175) - (754,175)

สาํรองหุน้ทุนซือ้คนื - - - 754,175 (754,175) - - - - - - - - - - -

การจา่ยเงนิปันผล 20 - - - - (1,049,799) - - - - - - - - (1,049,799) (11,645) (1,061,444)

การจา่ยดอกเบีย้หุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 19 - - - - (149,589) - - - - - - - - (149,589) - (149,589)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 2,732,451 - 305,328 (45) 480,453 (22,748) - 762,988 - 3,495,439 121,762 3,617,201

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 754,175 32,137,085 (754,175) (3,918,563) (61) 219,495 (2,332,040) (3,381,104) (9,412,273) 5,949,685 49,965,075 3,512,564 53,477,639

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้
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บริษทั ไทยยูเนี่ยน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของ

เจ้าของ
จดัสรรแล้ว - สาํรองรายการ หุ้นก ู้ที่ม ี

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม สาํรอง ยงัไม่ได้ ห ุ้นทุน ป้องกนั ลกัษณะ
ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน จดัสรร ซื้อคืน ความเสี่ยง คล้ายทุน รวม

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 - 18,098,223 - (240,106) - 39,148,695
การจา่ยเงนิปันผล - - - - (715,772) - - - (715,772)
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 2,309,989 - (35,489) - 2,274,500

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 1,192,954 19,948,329 149,295 - 19,692,440 - (275,595) - 40,707,423

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 - 20,228,998 - (131,462) 5,949,685 47,337,799
หุน้ทนุซือ้คนื 18 - - - - - (754,175) - - (754,175)
สาํรองหุน้ทนุซือ้คนื - - - 754,175 (754,175) - - - -
การจา่ยเงนิปันผล 20 - - - - (1,049,799) - - - (1,049,799)
การจา่ยดอกเบีย้หุน้กูท้ ีม่ลีกัษณะคลา้ยทนุ 19 - - - - (149,589) - - - (149,589)
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 1,480,046 - 198,880 - 1,678,926

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 754,175 19,755,481 (754,175) 67,418 5,949,685 47,063,162

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 25 8,456,203 4,654,181 1,332,141 1,051,344

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํ้าประกนัลดลง (628) (6) - -
ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - - - (442,288)
ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,075,228) (2,188,140) (273,734) (635,978)
การไดม้าในสทิธกิารใชส้นิทรพัย์ - (31,436) - -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 45,853 50,917 13,419 1,337

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยข์องกลุม่ทีจ่าํหน่ายที่
จดัประเภทไวเ้พือ่ขาย 33,831 - - -

เงนิสดจา่ยเพือ่การรวมธุรกจิสทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า - (96,042) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (58,615) (184,824)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 (6,967) (73,870) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนระยะยาวอื่น (9,868) (269) - -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 124,075 - -
เงนิสดรบั(จา่ย)สทุธเิพือ่เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 1,030 (312,731) (970,875) (1,931,987)
เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 24 - - 1,531,304 350,000
เงนิสดจา่ยเพือ่เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 24 (419) - (392,390) (225,338)
ดอกเบีย้รบั 37,259 118,409 657,518 1,224,377
เงนิปันผลรบั 114,043 101,613 1,193,548 2,205,718

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,861,094) (2,307,480) 1,700,175 361,017

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัสทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 352,255 2,208,117 3,622,757 2,585,825
เงนิสดรบั(จา่ย)สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้ (44,100) (11,900) 160,791 -
เงนิสดรบัจากเงนิยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,140 - - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 (36,084) (68,994) - -
เงนิสดจา่ยคนืหุน้กู้ 17 (3,500,000) (3,150,000) (3,500,000) (3,150,000)
จา่ยดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิอื่น (930,006) (1,009,652) (806,317) (825,802)
เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (259,921) (166,889) (69,974) (57,217)
เงนิสดจา่ยดอกเบีย้หุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 19 (149,589) - (149,589) -
เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ย
ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 26,939 74,268 - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,049,478) (715,957) (1,049,478) (715,957)
เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (10,659) (162,701) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้หุน้ทุนซือ้คนื 18 (442,750) - (442,750) -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (6,039,253) (3,003,708) (2,234,560) (2,163,151)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 555,856 (657,007) 797,756 (750,790)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 8 4,483,430 1,310,548 3,622,572 579,537

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (39,292) (59,378) (29,358) (10)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 8 4,999,994 594,163 4,390,970 (171,263)

รายการที่ไม ่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

(รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) 15 310,965 444,718 48,569 185,966

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากเงนิลงทุนในการรว่มคา้

เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 176,648 - 31,600

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

และบรษิทัรว่มเป็นเงนิลงทุนในการรว่มคา้ - 13,781 - 959

การไดม้าซึง่สทิธกิารใชส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ 151,302 25,249 - 10,273

การเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยโดยการ

แปลงสภาพเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุน 12, 24 - - 204,122 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

13 

 
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  
กุ้งมงักรและอำหำรทะเลอื่น ๆ และเป็นผู้น ำเข้ำกุ้งและอำหำรทะเลแช่แข็ง เพื่อจดัจ ำหน่ำยให้ภตัตำคำร ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนค้ำส่ง  
และบรษิัทย่อยต่ำง ๆ ในทวปียุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปและแช่เย็นแบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่ำง ๆ  
ในทวปียุโรป ทวปีอเมรกิำ และทวปีออสเตรเลยี ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของตนเอง รวมทัง้บรษิทัย่อยในทวปีเอเชยีซึ่งเป็นผูผ้ลติ
และจ ำหน่ำยอำหำรทะเลในเวยีดนำมและจนี 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็น
อยำ่งอื่น 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่  11 สงิหำคม 
พ.ศ. 2563 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของโควดิ-19”) ซึง่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลทำงลบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัรอบระยะเวลำหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ของหลำยอุตสำหกรรมรวมถงึของกลุ่มบรษิทั 
 
เนื่องด้วยมำตรกำรป้องกนักำรระบำดของโควดิ-19 ที่เกิดขึ้นในหลำยพื้นที่ในหลำยประเทศ ยงัผลให้เกิดกำรควบคุมและจ ำกัด 
กำรเดนิทำงของกลุ่มลูกคำ้ จงึส่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของโควดิ-19 เป็นพเิศษ 
และตดิตำมผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนอยำ่งใกลช้ดิ รวมทัง้กำรวำงแผนเพือ่รบัมอืกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
 
ในสถำนกำรณ์กำรจดักำรวกิฤตนี้กลุ่มบรษิัทมกีำรจดักำรผลกระทบของภำวะโรคระบำด เพื่อให้กลุ่มบรษิัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจ 
ได้บรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์และควำมต้องกำรของลูกค้ำ กลุ่มบรษิัทได้จดัตัง้ทีมจดักำรวิกฤตินี้โดยมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ 
อย่ำงสม ่ำเสมอกบับรษิัทย่อยในแต่ละภูมภิำคเพื่อให้มัน่ใจว่ำมำตรกำรและกำรตดัสนิใจมปีระสทิธภิำพและสนับสนุนกลยุทธ์ของ  
กลุ่มบรษิัท นอกจำกนี้กลุ่มบรษิัทก ำลงัด ำเนินกำรเพื่อรกัษำธุรกิจให้สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีสภำพคล่องด้วย
มำตรกำรส ำรองเงนิ รวมถงึกำรจดักำรตน้ทุนและกำรบรหิำรเงนิทุนหมนุเวยีนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมือ 
ทำงกำรเงนิ (มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 32, มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 7 และฉบบัที่ 9) และที่เกี่ยวกบัสญัญำเช่ำ 
(มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16) มำถือปฎิบัติเป็นครัง้แรกตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ดังนัน้ มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชใีนหรอื
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จงึไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 
กลุ่มบรษิทัไดน้ ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำ
รำยงำนสิน้สดุภำยในชว่งเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้ 
 
กำรกลบัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 
กลุ่มบรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอัมลูสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึง่เป็นสถำนกำรณ์ทีม่คีวำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพจิำรณำประมำณกำร
ควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีแต่กลุ่มบรษิทัจะ 
ลดมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ที่จะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอ
เพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์
 
กลุ่มบรษิทัเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์ของ 
กลุ่มบรษิทัอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 
 
ส ำหรบักำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีำยุกำรใชป้ระโยชน์ไมท่รำบแน่นอน และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
ทีย่งัไม่พรอ้มใชง้ำนทีก่ลุ่มบรษิทัต้องด ำเนินกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปีนัน้ กลุ่มบรษิทัเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบั
สถำนกำรณ์ COVID-19 ทีก่ระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยด์งักล่ำว 
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กำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของตรำสำรหนี้ 
 
กลุ่มบรษิทัเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่ผีลต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบเทคนิค
กำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมโดยใชข้อ้มลูระดบัที ่3 
 
นอกจำกนัน้ ส ำหรบัรำยกำรหุ้นทุนซื้อคนืของบรษิทัที่เกดิขึ้นในระหว่ำงงวด กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยกำรบญัชสี ำหรบัรำยกำรหุ้นทุ น 
ซือ้คนืดงันี้ 
 
กรณีทีบ่รษิทัในกลุ่มกจิกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทักลบัคนื สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยไปรวมถงึตน้ทุนเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง (สุทธจิำก
ภำษีเงนิได้) จะรบัรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของของบรษิัทจนกว่ำหุ้นทุนซื้อคืน
ดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหุน้ทุนซื้อคนืออกไปใหม่ สิง่ตอบแทนใด  ๆ ที่ไดร้บัจำกกำรน ำ 
หุน้ทุนซื้อคนืออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธจิำกตน้ทุนเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงสุทธจิำกภำษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของ
เจำ้ของ 
 

5 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
คณะผูบ้รหิำรกลุ่มไทยยูเนี่ยน คอื ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ผูบ้รหิำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำน
จำกขอ้มูลทีจ่ะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้รหิำรกลุ่มไทยยูเนี่ยน โดยมจีุดประสงคเ์พื่อจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
ของสว่นงำน 
 
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 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมไดต้ดัรำยกำรระหว่ำงกนัออกแลว้ ขอ้มลูเกีย่วกบักำรจ ำแนกรำยไดเ้ป็นขอ้มลูเดยีวกนักบัขอ้มลู
รำยไดท้ีไ่ดเ้ปิดเผยตำมสว่นงำน 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ขอ้มูลเกี่ยวกบัรำยได้และก ำไรขัน้ต้นของข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบรษิัทส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน  
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 
และธรุกิจ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์
อำหำรสตัว ์
ผลิตภณัฑ์
เพ่ิมมูลค่ำ 

และธรุกิจอ่ืน 
รวมส่วนงำน

ท่ีรำยงำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำยไดร้วม 39,423,411 23,981,086 12,542,842 75,947,339 (11,793,218) 64,154,121 
หกั  รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน (7,398,402) (1,483,117) (2,911,699) (11,793,218) 11,793,218 - 
รวมรำยได้จำกลกูค้ำภำยนอก 32,025,009 22,497,969 9,631,143 64,154,121 - 64,154,121 
       
ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 6,887,833 1,723,480 2,494,123 11,105,436 (38,011) 11,067,425 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร      (7,182,649) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  
   (ไม่รวมรำยไดอ้ื่น)      

 
3,884,776 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (872,829) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนใน  
   บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้          (596,677) 
รำยได ้(คำ่ใชจ้่ำย) อื่น ๆ      749,718 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้      3,164,988 
ภำษเีงนิได ้      (289,000) 
ก ำไรส ำหรบังวดจำก 
   กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง      2,875,988 
ขำดทุนส ำหรบังวดจำก 
   กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - (19,060) (1,116) (20,176) - (20,176) 
ก ำไรส ำหรบังวด      2,855,812 
       
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
   เสรจ็สิน้ (Point in time) 32,025,009 22,497,969 9,631,143 64,154,121 - 

 
64,154,121 

  



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ ์
อำหำรทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 
และธรุกิจ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์
อำหำรสตัว ์
ผลิตภณัฑ์
เพ่ิมมูลค่ำ 

และธรุกิจอ่ืน 
รวมส่วนงำน

ท่ีรำยงำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

       

รำยไดร้วม 37,815,810 28,096,219 12,041,745 77,953,774 (16,370,837) 61,582,937 
หกั  รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน (10,328,592) (3,131,917) (2,910,328) (16,370,837) 16,370,837 - 
รวมรำยได้จำกลกูค้ำภำยนอก 27,487,218 24,964,302 9,131,417 61,582,937 - 61,582,937 
       
ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 5,747,321 2,199,202 1,923,367 9,869,890 (124,119) 9,745,771 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร      (8,993,811) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  
   (ไม่รวมรำยไดอ้ื่น)      751,960 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (1,044,386) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนใน  
   บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้          456,750 
รำยได ้(คำ่ใชจ้่ำย) อื่น ๆ      1,219,917 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้      1,384,241 
ภำษเีงนิได ้      232,844 
ก ำไรส ำหรบังวดจำก 
   กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง      1,617,085 
ขำดทุนส ำหรบังวดจำก 
   กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - (70,582) (1,019) (71,601) - (71,601) 
ก ำไรส ำหรบังวด      1,545,484 
       
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
   เสรจ็สิน้ (Point in time) 27,487,218 24,964,302 9,131,417 61,582,937 - 61,582,937 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศำสตร ์
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดขึน้ตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก   
ประเทศไทย 6,647,644 6,533,717 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 26,250,435 24,262,998 
ประเทศญีปุ่่ น 3,317,259 3,674,679 
ประเทศในทวปียโุรป 18,846,281 18,028,718 
ประเทศอืน่ ๆ 9,092,502 9,082,825 
รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 64,154,121 61,582,937 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัไมม่รีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดทีม่มีลูค่ำเท่ำกบัหรอื
มำกกวำ่รอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบรษิทั 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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7 มูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีม่ลูค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
ณ วนัท่ี 
 
 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
เงินลงทุนระยะยำว         
 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
    มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 

        

    ตรำสำรหนี้ - - - - 12,222,717 11,461,704 12,222,717 11,461,704 
    ตรำสำรทุน - - 276 264 - - 276 264 
 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
    ยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน         
    ตรำสำรทุน 44,453 34,070 - - 9,000 9,000 53,453 43,070 
สญัญำอนุพนัธ์          
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ - - 2,217,026  2,702,094 - - 2,217,026  2,702,094 
   สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัรำดอกเบีย้ - - 1,209,616  1,608,382 - - 1,209,616  1,608,382 
   ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - 24,506  - - - 24,506  - 
รวม 44,453 34,070 3,451,424 4,310,740 12,231,717 11,470,704 15,727,594 15,815,514 
         
หน้ีสิน         
สญัญำอนุพนัธ์         
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ                                                            - - 195,060  222,978 - - 195,060  222,978 
   สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัรำดอกเบีย้ - - 455,308  703,830 - - 455,308  703,830 
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - - 104,171  94,867 - - 104,171  94,867 
   ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - - 1,977 39,760 38,585 39,760 40,562 
รวม - - 754,539 1,023,652 39,760 38,585 794,299 1,062,237 

 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

เเล้ว) 
ณ วนัท่ี 
 
 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
เงินลงทุนระยะยำว         
   สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมลูค่ำ 
      ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

        

      ตรำสำรทุน - - - - 9,000 9,000 9,000 9,000 
สญัญำอนุพนัธ์          
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ - - 1,854,210  

 
2,581,562 - - 1,854,210  

 
2,581,562 

   สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัรำดอกเบีย้ - - 1,209,615  1,608,381 - - 1,209,615  1,608,381 
   ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - - - 7,875 7,875 7,875 7,875 
รวม - - 3,063,825 4,189,943 16,875 16,875 3,080,700 4,206,818 
         
หน้ีสิน         
สญัญำอนุพนัธ์         
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ                                                            - - 

 
104,236  21,367 - - 

 
104,236  21,367 

   สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัรำดอกเบีย้ 
- - 

 
455,307  703,830 - - 

 
455,307  703,830 

รวม - - 559,543 725,197 - - 559,543 725,197 

 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งงวด 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อขำย ณ วันที่ในงบแสดง  
ฐำนะกำรเงนิ ตลำดจะถือเป็นตลำดที่มสีภำพคล่องเมื่อรำคำเสนอซื้อขำยมพีร้อมและสม ่ำเสมอ จำกกำรแลกเปลี่ยนจำกตวัแทน 
นำยหน้ำ กลุ่มอุตสำหกรรม ผู้ให้บรกิำรด้ำนรำคำ หรอืหน่วยงำนก ำกบัดูแล และรำคำนัน้แสดงถึงรำยกำรในตลำดที่เกิดขึ้นจรงิ  
อย่ำงสม ่ำเสมอ ในรำคำซึง่คู่สญัญำซึง่เป็นอสิระจำกกนัพงึก ำหนดในกำรซื้อขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอซื้อขำยทีใ่ชส้ ำหรบั
ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีถ่อืโดยกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ รำคำเสนอซือ้ปัจจุบนั เครือ่งมอืทำงกำรเงนินี้รวมอยูใ่นระดบั 1 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ไม่ได้มกีำรซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่อง (ตรำสำรอนุพนัธ์ที่มกีำรซื้อขำยในตลำดรอง 
ทีไ่มไ่ดม้กีำรจดัตัง้อยำ่งเป็นทำงกำร (Over the counter)) วดัมลูคำ่โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ โดยเทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่นี้ใช้
ประโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดที่สงัเกตได้ที่มอียู่และอ้ำงองิจำกประมำณกำรของกลุ่มบรษิัทเองมำใช้น้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได ้  
ถำ้ขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญัทัง้หมดในกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครือ่งมอืนัน้จะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 
กลุ่มบรษิทัใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที ่3 โดยใชว้ธิแีบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำ มูลค่ำปัจจุบนั
ของกระแสเงนิสดในอนำคตทีค่ ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัทีร่ำยงำน และกำร
คดิลดกระแสเงนิสด โดยขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญัมำจำกทัง้ขอ้มลูทีส่งัเกตได ้และไม่สำมำรถสงัเกตไดใ้นตลำด เช่น รำคำหุน้ ส่วนต่ำง
อตัรำผลตอบแทน ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ กลุ่มบรษิทัไมม่กีำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรประมำณมลูคำ่ยุตธิรรมระหว่ำงงวด 
 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรเปลีย่นแปลงของขอ้มลูระดบั 3 ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 
 พนับำท 
  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 11,461,704 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของตรำสำรทุนทีร่บัรูผ้ำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 492,394 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 268,619 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 12,222,717 
 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของกลุ่มบริษทั 
 
ฝ่ำยกำรเงนิของกลุ่มบรษิัทรวมถึงคณะท ำงำนที่ได้ท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิส ำหรบักำรรำยงำนใน  
งบกำรเงนิ รวมถงึมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที ่3 คณะท ำงำนนี้ไดร้ำยงำนโดยตรงต่อผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) และคณะกรรมกำร
บรหิำรกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั กำรประชุมระหว่ำงผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ และคณะท ำงำนเกี่ยวกบักำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมได้ 
จดัขึน้อยำ่งน้อยหนึ่งครัง้ในแต่ละไตรมำส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ำยงำนไตรมำสของกลุ่มบรษิทั 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภท 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

มูลค่ำ
ยติุธรรม
ผำ่นก ำไร
ขำดทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรม 
 - สญัญำ
อนุพนัธ ์

มูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย รวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - 5,322,492 5,322,492 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - - 12,836,310 12,836,310 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - - 8,636 8,636 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - - - 71,587 71,587 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ - 3,451,148 - - 3,451,148 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระค ้ำประกนั - - - 4,996 4,996 
เงนิลงทุนระยะยำว  12,222,993 - 53,453 - 12,276,446 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สทุธ ิ - - - 359,751 359,751 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - - - 249,781 249,781 
 12,222,993 3,451,148 53,453 18,853,553 34,581,147 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ - - - 

 
11,669,175 

 
11,669,175 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - - 17,824,954 17,824,954 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - - - 51,426 51,426 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - - - 369,315 369,315 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ - - - 14,459,097 14,459,097 
หุน้กู ้- สทุธ ิ - - - 29,401,625 29,401,625 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - - 1,264,979 1,264,979 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ - 794,299 - - 794,299 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - - - 2,434,160 2,434,160 
 - 794,299 - 77,474,731 78,269,030 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

 

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 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
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 - - - 4,367 4,367 
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 19,464,121 35,279,635 
      
หน้ีสินทำงกำรเงิน      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ - - - 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 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
มูลค่ำยติุธรรม - 
สญัญำอนุพนัธ ์

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย รวม 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 4,429,027 4,429,027 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - 3,382,666 3,382,666 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 11,653,338 11,653,338 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - - 4,893 4,893 
สนิทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์ 3,071,700 - - 3,071,700 
เงนิลงทุนระยะยำว - 9,000 - 9,000 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว - สทุธ ิ - - 34,662,918 34,662,918 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - - 28,332 28,332 
 3,071,700 9,000 54,161,174 57,241,874 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำก 
   สถำบนักำรเงนิ 

 
- 

 
- 

 
5,368,171 

 
5,368,171 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 3,712,778 3,712,778 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - - 134,398 134,398 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - - 13,961 13,961 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ - - 14,026,773 14,026,773 
หุน้กู ้- สทุธ ิ - - 29,401,625 29,401,625 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 408,285 408,285 
หนี้สนิสญัญำอนุพนัธ ์ 559,543 - - 559,543 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - - 83,346 83,346 
 559,543 - 53,149,337 53,708,880 

 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ตรวจสอบแล้ว) 

 
มูลค่ำยติุธรรม - 
สญัญำอนุพนัธ ์

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 
รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
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 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำก 
   สถำบนักำรเงนิ - - 1,744,080 1,744,080 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 4,368,515 4,368,515 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ - - 8,475 8,475 
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 - 53,545,743 54,270,940 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดในงบกระแสเงนิสด ประกอบดว้ยรำยกำรดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสดในมอื 6,213 3,947 1,286 873 
เงนิฝำกกระแสรำยวนัและออมทรพัย ์ 4,316,274 1,184,981 3,427,741 158,380 
เงนิฝำกประจ ำไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,000,005 3,500,542 1,000,000 3,500,000 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 5,322,492 4,689,470 4,429,027 3,659,253 
หกั  เงนิเบกิเกนิบญัช ี(หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) (322,498) (206,040) (38,057) (36,681) 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
   ทีแ่สดงในงบกระแสเงนิสด 4,999,994 4,483,430 4,390,970 3,622,572 
 

9 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ 12,227,275 12,845,052 2,608,349 3,616,262 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (309,881) (312,907) (48,516) (56,416) 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 11,917,394 12,532,145 2,559,833 3,559,846 
ลกูหนี้อื่น 1,986,569 2,336,781 1,019,508 838,941 
รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 13,903,963 14,868,926 3,579,341 4,398,787 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้กำรคำ้ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 9,335,906 9,495,217 1,017,584 1,157,477 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,234,660 2,461,982 200,808 187,877 
3 - 6 เดอืน 116,620 142,517 2,790 685 
6 - 12 เดอืน 28,543 55,925 698 570 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 220,810 218,879 33,991 34,178 
 11,936,539 12,374,520 1,255,871 1,380,787 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (272,284) (260,894) (37,051) (36,936) 
 11,664,255 12,113,626 1,218,820 1,343,851 

     
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
(หมำยเหตุฯ ขอ้ 24) 

  
  

ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 211,830 250,084 1,312,892 1,525,507 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 43,221 124,651 15,786 638,397 
3 - 6 เดอืน - 20,150 1 26,304 
6 - 12 เดอืน - 43,983 2,034 30,300 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 35,685 31,664 21,765 14,967 
 290,736 470,532 1,352,478 2,235,475 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (37,597) (52,013) (11,465) (19,480) 
 253,139 418,519 1,341,013 2,215,995 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 11,917,394 12,532,145 2,559,833 3,559,846 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู - สทุธ ิ 18,284,786 21,161,851 2,165,522 2,327,587 
งำนระหวำ่งท ำ - สทุธ ิ 394,276 382,278 3,903 - 
วตัถุดบิ - สทุธ ิ 8,443,954 9,388,564 1,733,878 1,962,016 
วสัดุประกอบและภำชนะบรรจุ - สทุธ ิ 1,694,891 1,440,867 98,632 76,825 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง 5,546,931 4,172,416 532,348 643,514 
อะไหลแ่ละของใชส้ิน้เปลอืง - สทุธ ิ 330,906 327,438 13,171 14,815 
รวมสนิคำ้คงเหลอื - สทุธ ิ 34,695,744 36,873,414 4,547,454 5,024,757 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัตัง้รำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสุทธทิี่คำดว่ำจะได้รบัในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและ
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1,116.07 ล้ำนบำท และ 55.58 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 1,216.88 ลำ้นบำท และ 74.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 สนิคำ้คงเหลอืบำงส่วนของกลุ่มบรษิทัจ ำนวน 544.81 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปจ ำน ำไวก้บัสถำบนักำรเงนิ
เพือ่ค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่ของบรษิทัยอ่ย (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 549.82 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14) 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกลุ่มทีจ่ ำหน่ำยทีจ่ดัประเภทไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ยสองส่วนงำน 
ไดแ้ก่ ส่วนงำนประมงในประเทศกำน่ำและส่วนงำนแซลมอนแช่เยน็ในประเทศสกอตแลนด์ตำมที่ เคยรำยงำนในงบกำรเงนิส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ขอ้มลูทำงกำรเงนิของสองสว่นงำนแสดงไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
สินทรพัยข์องกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไว้เพือ่ขำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก   
สว่นงำนประมง 4,232 4,787 
สว่นงำนแซลมอนแชเ่ยน็ 2,631 50,194 
รวม 6,863 54,981 
   
หน้ีสินของกลุ่มท่ีจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไว้เพื่อขำยจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก   
สว่นงำนประมง 18,637 18,408 
สว่นงำนแซลมอนแชเ่ยน็ 3,660 7,848 
รวม 22,297 26,256 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิแสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
สว่นงำนประมง (1,116) (1,019) 
สว่นงำนแซลมอนแชเ่ยน็ (19,060) (70,582) 
รวม (20,176) (71,601) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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กระแสเงนิสดของกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ มดีงันี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  พนับำท พนับำท 
    
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน  (20,455) 64,603 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน  45,750 1,457 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ  (25,400) (73,989) 
กระแสเงินสดสทุธิ  (105) (7,929) 
 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนท่ีรบัรู้ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
จ ำนวนของเงนิลงทุนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม   
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 31,428,260 31,165,524 
เงนิลงทุนทีร่บัรูต้ำมวธิสีว่นไดเ้สยี     
  บรษิทัรว่ม 9,472,265 10,082,375 788,757 788,757 
  กำรรว่มคำ้ 195,500 197,808 959 959 
รวมเงนิลงทุน 9,667,765 10,280,183 32,217,976 31,955,240 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนมดีงันี้ 
 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี    
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

     
บรษิทัรว่ม (576,733) 480,244 - - 
กำรรว่มคำ้ (19,944) (23,494) - - 
รวมสว่นแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุน 
   ในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ (596,677) 456,750 - - 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยระหว่ำงงวดมดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 31,165,524 
เพิม่ขึน้ 262,736 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 31,428,260 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้เข้ำท ำสัญญำสนับสนุนทำงกำรเงินกับ Thai Union China Co., Ltd. เพื่อให้กำร
สนับสนุนเงนิทุนเป็นจ ำนวน 45 ลำ้นหยวน หรอืเทยีบเท่ำจ ำนวน 204.12 ลำ้นบำท โดยกำรแปลงสภำพเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว
แก่บรษิทัย่อยดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุน ต่อมำในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยดงักล่ำวไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เป็นจ ำนวน 
1.57 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำจ ำนวน 51.66 ลำ้นบำท 
 
ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดัตัง้ Thai Union South East Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มสีดัส่วน
กำรถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 100 หุ้น มีมูลค่ำที่ตรำไว้ 1 ดอลลำร์สิงคโปร์ต่อหุ้น ในเดือนมิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 TUSEA ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 299,900 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 ดอลลำร์สงิคโปร ์
บรษิทัยอ่ยไดเ้รยีกช ำระคำ่หุน้เป็นจ ำนวน 300,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์หรอืเทยีบเท่ำจ ำนวน 6.68 ลำ้นบำท 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 

   ทุนจดทะเบียน 
สดัส่วนเงินลงทุนท่ีถือ 

โดยบริษทั 
สดัส่วนเงินลงทุนท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ รำคำทุน เงินปันผลรบัระหว่ำงปี/งวด 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้นใน
ประเทศ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
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 2,648,407 627,854 1,943,359 

บรษิทั สงขลำแคนนิ่ง จ ำกดั (มหำชน) 
 

ผูผ้ลติและสง่ออกอำหำร 
   ทะเลกระป๋อง 

ไทย 
 

360 ลำ้นบำท 360 ลำ้นบำท 99.55 99.55 0.45 0.45 2,006,664 2,006,664 430,070 824,301 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ซฟู้ีด จ ำกดั ผูผ้ลติและสง่ออกกุง้แช่แขง็ ไทย 300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 51.00 51.00 49.00 49.00 189,316 189,316 7,650 45,900 
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 

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 ลำ้นดอลลำร ์

สหรฐัฯ 
343.5 ลำ้นดอลลำร ์

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 82,281 131,650 

Thai Union China Co., Ltd. ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำร จนี 16 ลำ้นดอลลำร์
สหรฐัฯ 

8 ลำ้นดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100.00 100.00 - - 529,927 274,146 - - 

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 ลำ้นดอลลำร ์
สหรฐัฯ 

0.02 ลำ้นดอลลำร ์
สหรฐัฯ 

100.00 100.00 - - 626 
 

626 
 

- - 
 

บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ำกดั (TMAC) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอำหำรกุง้และ 
   ลงทุนในกจิกำรฟำรม์ 
   เพำะพนัธุก์ุง้และเลีย้งกุง้  

ไทย 1,130 ลำ้นบำท 1,130 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 142,080 142,075 - - 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน อนิกรเีดยีนท ์จ ำกดั ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑส์ว่นประกอบอำหำร 

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

บรษิทั ธรรมชำต ิซฟู้ีด รเีทล จ ำกดั 
   (TSR) 

ผูน้ ำเขำ้อำหำรทะเลและรำ้น 
   อำหำรทะเล 

ไทย 6 ลำ้นบำท 6 ลำ้นบำท 65.00 65.00 35.00 35.00 177,363 177,096 - - 

Thai Union South East Asia Pte.    
   Ltd. (TUSEA) 

ผูใ้หบ้รกิำรค ำปรกึษำ สงิคโ์ปร ์ 0.3 ลำ้นดอลลำร์
สงิคโปร ์

- 100.00 - - - 6,683 - - - 

รวม         31,428,260 31,165,524 1,147,855 3,617,245 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตบ้รษิทัยอ่ยของบรษิทัทีร่วมอยูใ่นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม มดีงันี้ 
 

   สดัส่วนเงินลงทุน 
   

 
 

จดัตัง้ขึน้ 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ 
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

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)  ผูน้ ำเขำ้และจ 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   



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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   สดัส่วนเงินลงทุน 
   

 
 

จดัตัง้ขึน้ 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ 
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยของบรษิทั (ต่อ)     
Indian Ocean Tuna Limited (IOT) ผูผ้ลติและสง่ออกปลำทนู่ำ เซเชลส ์ 60.00 60.00 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 60)    กระป๋อง    
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) 
กำนำ 70.00 70.00 

Europeenne De La Mer SAS (EDM) 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100) 

ผูล้งทุน และผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
   ปลำแซลมอน 

ฝรัง่เศส 100.00 100.00 

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)    
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    
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 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

35 

 
   สดัส่วนเงินลงทุน 
   

 
 

จดัตัง้ขึน้ 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ 
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยของบรษิทั (ต่อ)     
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 แคนำดำ 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 100.00 100.00 

TCM Fishery Co., Ltd. ฟำรม์เพำะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ ไทย 75.00 75.00 
   (ถอืหุน้โดย TMAC รอ้ยละ 75)     
TMK Farm Co., Ltd. ฟำรม์เพำะพนัธุแ์ละเลีย้งกุง้ ไทย 94.44 94.44 
   (ถอืหุน้โดย TMAC รอ้ยละ 94.44)     

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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36 

 
   สดัส่วนเงินลงทุน 
   

 
 

จดัตัง้ขึน้ 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ 
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถอืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยของบรษิทั (ต่อ)     
Thammachart Seafood China Limited   
   (TSC) (ถอืหุน้โดย TSR รอ้ยละ 90  
   และโดย TUAIH รอ้ยละ 10) 

ผูล้งทุน ฮ่องกง 68.50 68.50 

Thammachart Shanghai 
   (ถอืหุน้โดย TSC รอ้ยละ 100) 

รำ้นอำหำรทะเล จนี 68.50 68.50 

 
ในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) ได้เรยีกช ำระค่ำหุ้นเพิ่มเป็นจ ำนวนเงนิ 21,658 
ลำ้นรเูปีย หรอืเทยีบเท่ำจ ำนวน 50.03 ลำ้นบำท 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที ่2 ของปี พ.ศ. 2563 บรษิทัวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีร่ะบุได้ทีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำสทุธจิำกกำร
ซื้อธุรกจิของ TSR เสรจ็สิน้แลว้ โดยผลของกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมไม่ไดม้คีวำมแตกต่ำงจำกทีไ่ดร้ำยงำนไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 อยำ่งมสีำระส ำคญั บรษิทัไดป้รบัปรุงมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและคำ่ควำมนิยมแลว้
ในระหวำ่งงวด 

 
12.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มระหว่ำงงวดมดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 10,082,375 788,757 
เพิม่ขึน้ 6,967 - 
สว่นแบ่งขำดทุน (576,733) - 
เงนิปันผลรบั (114,043) - 
ภำษสี ำหรบักำรจ่ำยเงนิปันผล (14,571) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 88,270 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 9,472,265 788,757 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มมดีงัต่อไปนี้ 
 

 

   สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุนหกัด้อยค่ำ มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนได้เสีย 

   
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ 

แล้ว) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ จดัตัง้ขึ้นในประเทศ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ         
บรษิทั ลคักี ้ยเูนี่ยน ฟู้ดส ์จ ำกดั ผูผ้ลติและสง่ออกปอูดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 451,775 408,315 
Avanti Feeds Limited (บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยอ์นิเดยี) (1) ผูผ้ลติและสง่ออกอำหำรสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ำกกุง้ อนิเดยี 15.43 15.43 71,922 71,922 889,416 898,995 
Avanti Frozen Foods Private Limited (ถอืหุน้โดย Avanti Feeds  
   Limited รอ้ยละ 60) (2) 

ผูผ้ลติและสง่ออกผลติภณัฑจ์ำกกุง้ อนิเดยี 54.53 54.53 679,335 679,335 1,034,552 1,015,014 

     788,757 788,757 2,375,743 2,322,324 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษทัย่อย         
บรษิทั ทเีอน็ ฟำยน์ เคมคีอลส ์จ ำกดั (ถอืหุน้โดย TUM รอ้ยละ 49) ผูผ้ลติและสง่ออกผลติภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ำกอำหำรทะเล ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 60,145 65,907 
LDH (La Doria) Limited (ถอืหุน้โดย JWUK รอ้ยละ 20) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำร สหรำชอำณำจกัร 20.00 20.00 95,940 95,940 537,584 553,019 
Red Lobster Master Holdings. L.P.  และ GGCOF RL Blocker, LLC ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิำ 25.00 25.00 8,135,123 8,135,123 5,607,308 6,235,311 
   (RL) (ถอืหุน้โดย TUINA รอ้ยละ 25) (3)         
Avanti Feeds Limited (บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยอ์นิเดยี) (1) 
   (ถอืหุน้โดย TUAIH รอ้ยละ 8.78) 

ผูผ้ลติและสง่ออกอำหำรสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ำกกุง้ อนิเดยี 8.78 8.78 40,884 40,884 506,096 511,548 

TUMD Luxembourg S.a.r.l (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 45) ผูล้งทุน ลกัเซมเบริก์ 45.00 45.00 528,867 528,867 385,389 394,266 
Nutrifish (ถอืหุน้โดย TUES1) (4) ผูผ้ลติ Marine ingredients ฝรัง่เศส - - - - - - 
     8,844,884 8,844,884 7,096,522 7,760,051 
     9,633,641 9,633,641 9,472,265 10,082,375 
 

(1)  เงนิลงทุนของกลุ่มบรษิทัใน Avanti Feeds Limited รวมเป็นรอ้ยละ 24.21% (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 รอ้ยละ 24.21) 
(2)  บรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม เนื่องจำกบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงในบรษิทัรว่มไม่เกนิกึง่หนึ่งของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
(3)  Golden Gate หุน้สว่นหลกัในกลุ่ม RL ก ำลงัพจิำรณำทบทวนกำรลงทุนใน RL ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำและคำดวำ่จะสรุปไดใ้นอนำคตอนัใกล ้
(4) กลุ่มบรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัในบรษิทัร่วมดงักล่ำว กลุ่มบรษิทัรบัรูค้่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำว 

เตม็ จ ำนวน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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12.3 เงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ  

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ระหวำ่งงวด มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบเเลว้) 197,808 959 
สว่นแบ่งขำดทุน (19,944) - 
จดัประเภทรำยกำรใหม ่ 16,917 - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 719 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 195,500 959 
 
รำยละเอยีดเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้มดีงัต่อไปนี้ 
 

       มูลค่ำตำมบญัชี 
   สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

(ตรวจสอบ 
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563
พนับำท 

(ตรวจสอบ 
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

(ยงัไม่ได้ 
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563
พนับำท 

(ตรวจสอบ 
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
พนับำท 

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

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
อำหำร 

สหรฐั
อำหรบั      
เอมเิรตส ์

50.00 50.00 959 959 - - 

         

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษทัย่อย         
Moresby International  
   Holdings Inc. 

ผูล้งทุนในธุรกจิกำร 
   จบัปลำ 

หมูเ่กำะ 
บรติชิ 

33.22 33.22 170,655 170,655 119,072 123,475 

   (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 
 

55,607 53,498 

Aegir Seafood Company (1) ผูผ้ลติตบัปลำ ไอซแ์ลนด ์ - - 20,372 20,372 20,821 20,835 
รวม     251,136 251,136 195,500 197,808 
 

(1)  กลุ่มบรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงกึง่หนึ่ง
ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และค่ำควำมนิยม - สทุธิ  

 
กำรเปลีย่นแปลงของ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และคำ่ควำมนิยมส ำหรบังวดมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์  

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน ค่ำควำมนิยม 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 25,909,875 15,511,874 12,387,483 
เพิม่ขึน้จำกกำรรวมธุรกจิ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12.1) 13,625 46,200 (47,966) 
ซือ้สนิทรพัย ์ 1,960,427 61,676 - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (10,833) 29,019 - 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - สทุธ ิ (42,633) - - 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - สทุธ ิ (75,882) - - 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,520,258) (187,181) - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ (13,946) (2,368) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 135,372 320,897 297,678 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 26,355,747 15,780,117 12,637,195 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 4,587,382 1,920,333 
ซือ้สนิทรพัย ์ 171,218 36,609 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - สทุธ ิ (8,578) - 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - สทุธ ิ (920) - 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (248,843) (99,640) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 4,500,259 1,857,302 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ของบรษิัทย่อยในต่ำงประเทศจ ำนวนรวม 375.09 ล้ำนบำท (ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 366.64 ล้ำนบำท) ไดน้ ำไปจดจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อและเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14 และ 16) 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 322,498 206,040 38,057 36,681 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 6,822,767 6,702,327 4,204,288 - 
ทรสัตร์ซีทีและสนิเชือ่เพือ่กำรสง่ออก 4,523,910 4,273,393 1,125,826 1,707,399 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 11,669,175 11,181,760 5,368,171 1,744,080 
 
ในระหว่ำงงวด บริษัทมีเงนิกู้ระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิเป็นสกุลเงนิบำทเพิ่มขึ้นจ ำนวน 4,190 ล้ำนบำท เพื่อใช้ส ำรองเงนิทุน
หมนุเวยีนของบรษิทั เงนิกูย้มืระยะสัน้ดงักล่ำวมอีตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงรอ้ยละ 0.85 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 2.00 ต่อปี และจะครบก ำหนดช ำระ
ภำยในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้ดงักล่ำวไมม่หีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัช ีซึ่งมอีตัรำดอกเบีย้อยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 1.25 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 
2.40 ต่อปี และรอ้ยละ 2.40 ต่อปี ตำมล ำดบั (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 0.75 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 6.87 และรอ้ยละ 0.75 ต่อปี 
ตำมล ำดบั) กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมีเงนิกู้ยืมระยะสัน้ ทรสัต์รซีีท และสนิเชื่อเพื่อกำรส่งออกซึ่งมีอตัรำดอกเบี้ยอยู่ระหว่ำงร้อยละ  
0.85 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.80 ต่อปี และระหว่ำงร้อยละ 0.75 ต่อปี ถึงรอ้ยละ 2.00 ต่อปี ตำมล ำดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
รอ้ยละ 1.30 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 5.22 ต่อปี และระหวำ่งรอ้ยละ 1.35 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 1.40 ต่อปี ตำมล ำดบั) 
 
วงเงินสินเชื่อดังกล่ำวค ้ำประกันโดยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตุฯ ข้อ 13) และสินค้ำคงเหลือ (หมำยเหตุฯ ข้อ 10)  
ของกลุ่มบรษิทั 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 9,837,813 11,685,129 2,103,267 2,930,848 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 24) 

 
55,659 

 
158,752 481,325 510,144 

คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 7,582,982 6,807,377 1,053,281 803,623 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หนี้อื่น  
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
15,062 

 
40,040 25,216 8,562 

เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 22,473 21,166 1,119 797 
เงนิมดัจ ำและรำยไดร้บัล่วงหน้ำ 246,951 195,524 57,543 31,083 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์     
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -  กจิกำรอื่น 302,352 399,898 48,569 112,135 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -  กจิกำรที ่
   เกีย่วขอ้งกนั 

 
 

8,613 15,455 

 
 
- 

 
2,406 

รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 18,071,905 19,323,341 3,770,320 4,399,598 
 

16 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี -  สทุธ ิ 114,972 116,038 - - 
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีนของเงนิกูย้มืระยะยำว 
   จำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ 14,344,125 14,319,118 14,026,773 13,981,467 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำวจำก 
   สถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ 14,459,097 14,435,156 14,026,773 13,981,467 

 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 14,435,156 13,981,467 
เพิม่ขึน้ 4,140 - 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิ 8,584 8,581 
กำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มื (36,084) - 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 36,612 36,725 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 10,689 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 14,459,097 14,026,773 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นสญัญำกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งเพื่อใช้
ในกำรด ำเนินงำน ซื้อเครื่องจกัร ลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ และก่อสรำ้งโรงงำน เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิจ ำนวน 123.96 ลำ้นบำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 155.00 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัโดยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 
ของกลุ่มบรษิทั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 13) โดยกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขต่ำง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญำวงเงนิสนิเชือ่ รวมทัง้
รกัษำอตัรำส่วนทำงกำรเงนิบำงประกำร และรวมถงึกำรจ ำกดักำรก่อหนี้ กำรท ำสญัญำเช่ำเพื่อกำรลงทุน รำยจ่ำยฝ่ำยทุน รำยกำร
เกีย่วกบักจิกำรในกลุ่มบรษิทั กำรจดัสรรและจ่ำยเงนิปันผล  
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีนมมีลูคำ่เท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของกำรคดิลดไมม่สีำระส ำคญั 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่ประเภทเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิกูย้มืกบัสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งทีย่งัไมไ่ดใ้ชด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
   
สกุลเงนิบำท 27,852 ลำ้นบำท 30,634 ลำ้นบำท 
สกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ 179 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ 260 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ 
สกุลเงนิยโูร 17 ลำ้นยโูร 18 ลำ้นยโูร 
สกุลเงนิดอลลำรแ์คนำดำ 2 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ 1 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ 
สกุลเงนิโครนนอรเ์วย ์ 1 ลำ้นโครนนอรเ์วย ์ - 
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17 หุ้นกู้ - สทุธิ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 32,842,876 
กำรจ่ำยคนืหุน้กู ้ (3,500,000) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดัจ่ำย 3,661 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 55,088 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 29,401,625 
 

18 ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น และหุ้นทุนซ้ือคืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พนับำท 

  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ตรวจสอบแลว้) 21,141,283 
กำรออกหุน้ - 
หกั หุน้ทุนซือ้คนื (754,175) 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 20,387,108 
 
ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่17 มนีำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัด ำเนินกำรซื้อหุน้คนืไดใ้นระหว่ำงระยะเวลำ  
6 เดอืน นับตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดวงเงนิสูงสุดทีใ่ชใ้นกำรซื้อหุน้คนืไม่เกนิ 
3,000 ล้ำนบำท และจ ำนวนหุน้ทีจ่ะซื้อคนืไม่เกนิ 200 ล้ำนหุน้ ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 4.19 ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยและไดร้บัช ำระแล้วทัง้หมด 
โดยก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุน้ทีซ่ือ้คนืจะกระท ำภำยหลงั 6 เดอืน นบัแต่กำรซือ้หุน้คนืเสรจ็สิน้แต่ไมเ่กนิ 3 ปี  
 
ในระหว่ำงงวดบรษิัทได้ด ำเนินกำรซื้อหุ้นทุนคนืตำมโครงกำรซื้อหุ้นคนืโดยวธิกีำรซื้อในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจ ำนวน  
60 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวน 754 ลำ้นบำท จ ำนวนเงนิส ำหรบักำรซื้อหุน้ทุนคนืแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดจ้่ำย
ช ำระค่ำหุน้ทุนซื้อคนืเป็นจ ำนวนเงนิ 443 ลำ้นบำทในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2563 ส่วนทีเ่หลอืจ ำนวน 311 ลำ้นบำท จะจ่ำยช ำระในเดอืน
กรกฎำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัถอืหุน้ทุนซือ้คนืไวเ้พือ่รอกำรจ ำหน่ำยอกีครัง้หนึ่งในเวลำต่อไป 
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19 หุ้นกู้ท่ีมีลกัษณะคล้ำยทุน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมหีุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลำ้ยทุนจ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท ก่อนหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูจ้ ำนวน 
50.31 ลำ้นบำท ซึง่แสดงเป็นสว่นหนึ่งของส่วนของเจำ้ของ 
 
ในระหว่ำงงวด บรษิัทได้จ่ำยดอกเบี้ยให้กบัผู้ถือหุ้นกู้เป็นจ ำนวน 149.58 ล้ำนบำท โดยรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของก ำไรสะสมที่ยงัไม่ได้
จดัสรร 
 

20 เงินปันผล 
 
ในวนัที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ  
0.22 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1,050 ล้ำนบำท ซึ่งมกีำรจ่ำยในวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล
เป็นไปตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวนัที่ 17 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้อนุมตัิไปก่อนหน้ำนี้ และเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ เพื่อไม่ให้มผีลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอนัเนื่องมำจำกกำรเลื่อนประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนด ซึ่งเป็นผลจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
ในประเทศไทย 
 

21 ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืนสทุธิ 
 
จ ำนวนรวมของก ำไร(ขำดทุน)อื่นสทุธทิีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุน มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ 85,325 (93,665) 107,010 (490,011) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิสทุธ ิ 350,747 802,289 (101,676) 357,667 
ผลขำดทุนส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 2,423 (23,145) 46,541 (76,831) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่นสทุธ ิ 3,554 13,080 4,905 (4,879) 
รวมก ำไร (ขำดทุน) อื่นสทุธ ิ 442,049 698,559 56,780 (214,054) 
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22 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 478,856 376,489 3,127 4,516 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (189,856) (573,407) (26,121) (4,397) 
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงนิได้ 289,000 (196,918) (22,994) 119 
     

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ซ่ึงเกิดจำก     
   - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 289,000 (232,844) (22,994) 119 
   - จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - 35,926 - - 
รวมคำ่ใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้ 289,000 (196,918) (22,994) 119 
 
ภำษเีงนิไดร้ะหวำ่งกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยโดยใชว้ธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษถีวัเฉลีย่เดยีวกบัทีใ่ชก้บัก ำไรรวมทัง้ปี
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรบักลุ่มบริษัทและบริษัท คือ อัตรำร้อยละ  9.19 และ ร้อยละ -1.58 ตำมล ำดับ (30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562  
อัตรำร้อยละ -14.60 และร้อยละ 0.01 ตำมล ำดับ) กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำภำษีเงินได้ถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทเกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปันส่วนของกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสริมและไม่ได้รบักำรส่งเสริมกำรลงทุนของบริษัทย่อยในประเทศไทย และ 
กำรเปลีย่นแปลงผลประโยชน์เพิม่เตมิทำงภำษทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 
 

23 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักตำมจ ำนวนหุ้น  
ทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งงวด  
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) 2,732,451 1,384,876 1,480,046 2,079,674 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลำ้ยทุน (พนับำท) (149,589) - (149,589) - 
ก ำไรส ำหรบังวดทีใ่ชค้ ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 
   (พนับำท) 

 
2,582,862 

 
1,384,876 

 
1,330,457 2,079,674 

     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีช่ ำระแลว้ 
   และออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 

 
4,769,713 

 
4,771,815 

 
4,769,713 

 
4,771,815 

     

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.54 0.29 0.28 0.44 
 
บรษิทัไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้ จงึไมม่กีำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 
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24 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บรษิทัเป็นบรษิทัใหญ่ในล ำดบัสงูสุด ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัไดแ้ก่ กลุ่มของครอบครวัจนัศริ ิโดยถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 
19.35 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั จ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และกำรรว่มคำ้ทีส่ ำคญัไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตฯุ ขอ้ 12 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
24.1 รำยได้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,039,342 4,202,330 
   บรษิทัรว่ม 185,876 794,866 255 8,345 
   บรษิทัรว่มคำ้ 110,247 10,956 45,553 - 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 185,790 151,429 73,371 63,796 
 481,913 957,251 2,158,521 4,274,471 
     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บรษิทัยอ่ย - - 396,537 451,137 
   บรษิทัรว่ม 3,265 6,412 - - 
   บรษิทัรว่มคำ้ 2,709 - 2,709 1,728 
 5,974 6,412 399,246 452,865 
     
รำยได้เงินปันผล     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,065,575 2,155,718 
 - - 1,065,575 2,155,718 
        
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 54,675 41,357 
   บรษิทัรว่ม 10,797 45,174 73 8,039 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 192 86 143 86 
 10,989 45,260 54,891 49,482 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัยอ่ย - - 3,871,189 7,723,573 
   บรษิทัรว่ม 721,651 1,417,484 526 9,580 
   บรษิทัรว่มคำ้ 126,388 22,050 45,553 - 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 353,764 342,231 135,541 135,147 
 1,201,803 1,781,765 4,052,809 7,868,300 
     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บรษิทัยอ่ย - - 836,121 897,065 
   บรษิทัรว่ม 6,864 6,412 - - 
   บรษิทัรว่มคำ้ 5,658 1,182 5,658 2,910 
 12,522 7,594 841,779 899,975 
     
รำยได้เงินปันผล     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,147,855 2,155,718 
   บรษิทัรว่ม - - 45,693 50,000 
 - - 1,193,548 2,205,718 
        
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 108,785 79,177 
   บรษิทัรว่ม 21,381 78,101 197 8,129 
   กำรรว่มคำ้ 81 929 - - 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 457 158 387 158 
 21,919 79,188 109,369 87,464 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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24.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร, สินทรพัยถ์ำวร และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บรษิทัยอ่ย - - 544,651 462,051 
   บรษิทัรว่ม 295,015 277,162 403 2,305 
   กำรรว่มคำ้ 24,401 - 24,401 - 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 138,510 260,565 15,656  31,937  
 457,926 537,727 585,111 496,293 
     
ซ้ือสินทรพัยถ์ำวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
   บรษิทัยอ่ย - - - 440,000 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 24,110 46,400 1,218 834 
 24,110 46,400 1,218 440,834 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,000,745 894,180 
   บรษิทัรว่ม 872,742 587,438 598 3,692 
   กำรรว่มคำ้ 24,401 3,547 24,401 3,116 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 404,252  572,698  46,395  53,295  
 1,301,395 1,163,683 1,072,139 954,283 
     
ซ้ือสินทรพัยถ์ำวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
   บรษิทัยอ่ย - - 120 440,000 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 43,285 75,342 5,213 1,741 
 43,285 75,342 5,333 441,741 

 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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24.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร และซ้ือสินทรพัยถ์ำวร  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ี 
   เก่ียวข้องกนั - สทุธิ     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,290,001 2,169,717 
   บรษิทัรว่ม 103,558 312,726 996 3,597 
   กำรรว่มคำ้ 97,575 64,034 36,805 32,845 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 52,006 41,759 13,211 9,836 
 253,139 418,519 1,341,013 2,215,995 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 616,814 411,830 
   บรษิทัรว่ม  17,768 12,171 - - 
   กำรรว่มคำ้ 1,707 2,513 1,707 2,513 
 19,475 14,684 618,521 414,343 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัยอ่ย - - 477,638 506,312 
   บรษิทัรว่ม 31,463 106,060 81 277 
   กำรรว่มคำ้ 1,462 228 1,462 228 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 22,734 52,464 2,144 3,327 
 55,659 158,752 481,325 510,144 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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24.4 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัยอ่ย - - 222,791 239,045 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 102,327 158,868 65,272 112,215 
 102,327 158,868 288,063 351,260 

 
24.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่/เงินกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
ณ วนัท่ี 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 11,653,338 9,241,776 
   บรษิทัรว่ม - 123,499 - - 
 - 123,499 11,653,338 9,241,776 
 

กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่ำงงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 123,499 9,241,776 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ - 20,927,280 
จดัประเภทรำยกำรใหม่จำก(เป็น)เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 
   แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (114,870) 1,324,634 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (19,956,405) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น (14,976) 116,053 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 6,347 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) - 11,653,338 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
ณ วนัท่ี 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 134,398 8,475 
   บรษิทัรว่ม 38,000 82,100 - - 
 38,000 82,100 134,398 8,475 
 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่ำงงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 82,100 8,475 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 31,400 4,209,789 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (75,500) (4,048,998) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (34,868) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 38,000 134,398 
 

24.6 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
ณ วนัท่ี 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

(ตรวจสอบ
แล้ว) 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 34,415,840 36,028,630 
   บรษิทัรว่ม 112,257 - - - 
   กำรรว่มคำ้ 247,079 241,138 247,078 241,139 
 359,336 241,138 34,662,918 36,269,769 
 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่ำงงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 241,138 36,269,769 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ - 392,390 
จดัประเภทรำยกำรใหม่จำก(เป็น)เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 114,870 (1,324,634) 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (1,531,304) 
แปลงสภำพเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12) - (204,122) 
กำรปรบัปรุงมลูคำ่ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งในมลูคำ่ยุตธิรรม - 28,236 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - 38,641 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 5,940 993,942 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (2,612) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 359,336 34,662,918 
 

24.7 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 169,345 165,740 106,755 102,323 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 69,606 37,101 11,411 3,675 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 31,773 23,263 16,679 12,809 
 270,724 226,104 134,845 118,807 
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25 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสทุธใิหเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 3,164,988 1,384,241 1,457,052 2,079,793 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (20,176) (35,675) - - 
   รวม 3,144,812 1,348,566 1,457,052 2,079,793 
     
รำยกำรปรบักระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     
   คำ่เสือ่มรำคำ 1,758,702 1,651,476 309,179 294,087 
   คำ่ตดัจ ำหน่ำย 187,181 151,331 99,640 70,003 
   คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (5,107) (57,951) (7,900) (11,143) 
   (กลบัรำยกำร) คำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้คงเหลอื (82,125) (98,536) (18,509) 35,933 
   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 16,314 562,718 - - 
   (กลบัรำยกำร) คำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืแก่ 
      กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 2,436 (38,641) 62,483 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 133,065 348,756 45,150 106,009 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - (100,584) - - 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยข์องกลุ่มทีจ่ ำหน่ำยที ่
      จดัประเภทไวเ้พือ่ขำย 10,990 - - - 
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยทีด่นิ 
      อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 72,663 2,750 (3,921) 5,017 
   สว่นแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
      และกำรรว่มคำ้ 596,677 (456,750) - - 
   กำรปรบัปรุงมลูคำ่ยุตธิรรมเงนิลงทุน (492,406) (462,944) - - 
   กำรปรบัปรุงมลูคำ่ยุตธิรรมสญัญำอนุพนัธ์ 1,084,952 (2,049,095) 1,134,857 (2,007,564) 
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น (1,106,626) 2,329,079 (1,040,708) 2,662,074 
   รำยไดเ้งนิปันผล - - (1,193,548) (2,205,718) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 872,829 1,044,386 737,333 841,353 
   ดอกเบีย้รบั (42,915) (93,785) (862,752) (974,590) 
   รวม 3,004,194 2,773,287 (839,820) (1,122,056) 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

54 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน     
   ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่นลดลง 1,073,023 347,477 1,009,850 356,219 
   สนิคำ้คงเหลอืลดลง 2,709,506 91,702 495,812 22,815 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง 185,163 143,479 (25,230) 21,933 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง 26,859 (5,147) (4,932) 610 
   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (1,416,056) 97,962 (743,304) (295,247) 
   หนี้สนิหมนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 27,696 (58,739) (14,138) (12,886) 
   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (14,795) (121,811) 3,944 8,201 
   จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (23,683) (10,914) (1,961) (2,356) 
   รวม 2,567,713 484,009 720,041 99,289 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 3,144,812 1,348,566 1,457,052 2,079,793 
รำยกำรปรบักระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 3,004,194 2,773,287 (839,820) (1,122,056) 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน 2,567,713 484,009 720,041 99,289 
เงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 8,716,719 4,605,862 1,337,273 1,057,026 
   - (รบั) จ่ำยภำษเีงนิได ้ (260,516) 48,319 (5,132) (5,682) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 8,456,203 4,654,181 1,332,141 1,051,344 
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26 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 
26.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ 

 
กลุ่มบรษิทัมภีำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรู ้มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

     
สญัญำซือ้ทีด่นิ - 347 ลำ้นบำท - - 
     
สญัญำสรำ้งอำคำรโรงงำน 
   และคลงัสนิคำ้  

38 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นยโูร 

423 ลำ้นรเูปีย 

75 ลำ้นบำท 
2 ลำ้นยโูร 

10,422 ลำ้นรเูปีย 

- 
- 
- 

15 ลำ้นบำท 
- 
- 

     
สญัญำซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 337 ลำ้นบำท 

2 ลำ้นยโูร 
3 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 

4 ลำ้นเยน 
0.3 ลำ้นสวสิฟรงัก ์

338 ลำ้นบำท 
2 ลำ้นยโูร 

5 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 
76 ลำ้นเยน 

0.2 ลำ้นสวสิฟรงัก ์

2 ลำ้นบำท 
- 
- 
- 
- 

1 ลำ้นบำท 
- 
- 
- 
- 

สญัญำโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 1 ลำ้นบำท - - - 
 
26.2 กำรค ำ้ประกนั 

 
ก) ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทมีหนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิัทจ ำนวน 34 ล้ำนบำท  

(ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 32 ลำ้นบำท) ซึง่เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทั 
ข) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยมีหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทย่อยจ ำนวน  

84 ล้ำนบำท 8 ล้ำนยูโร 3 ล้ำนโครนนอร์เวย์ และ 1 ล้ำนสล็อตติโปแลนด์ (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน  
105 ล้ำนบำท 2 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ 5 ล้ำนยูโร 3 ล้ำนโครนนอร์เวย์ และ 1 ล้ำนสล็อตติโปแลนด์) ซึ่งเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัยอ่ย 

ค) ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนังสือค ้ำประกันจ ำนวน 13 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ และ 450  
ลำ้นรเูบลิรสัเซยี (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 13 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ) ซึง่ออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิแห่งหนึ่ง
เพือ่ค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหแ้ก่บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ของกลุ่มบรษิทั 

ง)  ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทมีหนังสอืค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิัทจ ำนวน 21 ล้ำนยูโร  
9 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ และ 38 ลำ้นหยวน (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 21 ลำ้นยโูร 9 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ 
และ 38 ลำ้นหยวน)  เพือ่ค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหก้บับรษิทัยอ่ยของบรษิทั 
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26.3 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 ไดใ้หค้วำมร่วมมอืกบัรฐับำลอย่ำงเตม็ที่ 
รวมถงึกำรมอบเอกสำรและหลกัฐำนอื่นตำมหมำยเรยีก ทัง้นี้ Tri-U ไดร้บักำรผ่อนผนัแบบมเีงื่อนไข (Conditional Leniency 
Program) ซึ่งสถำนะกำรผ่อนผนัแบบมเีงื่อนไขดงักล่ำวหมำยควำมว่ำ หำกทำง Tri-U และผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนของ Tri-U  
ใหค้วำมร่วมมอืในขัน้ตอนของกำรสอบสวนจะไม่ถูกด ำเนินคดหีรอืถูกเรยีกใหต้อ้งช ำระค่ำปรบั ปัจจุบนักำรสอบสวนดงักล่ำว 
ใกลเ้สรจ็สิน้แลว้ 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 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ  
 

ในระหว่ำงไตรมำสทีห่นึ่งและไตรมำสทีส่องของปี พ.ศ. 2562 Tri-U ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลงทีจ่ะจ่ำยช ำระขอ้เรยีกรอ้งใหผู้ค้ำ้ปลกี
รำยใหญ่รำยอื่นเพิม่เตมิ ดงันัน้ Tri-U ได้ประมำณกำรจ ำนวนที่จะต้องช ำระเพิม่เตมิส ำหรบัคดแีพ่งทัง้หมดอกีจ ำนวน 59.7  
ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ ซึง่ไดถู้กรบัรูใ้นระหวำ่งไตรมำสทีส่องของปี พ.ศ. 2562 
 
ในระหว่ำงงวด Tri-U ได้ตกลงเจรจำระงบัข้อพพิำทเพิ่มเติมอีกหลำยคดี โดยจ ำนวนเงนิที่จ่ำยเพื่อระงบัขอ้พิพำทดงักล่ำว
ใกลเ้คยีงกบัจ ำนวนทีป่ระมำณกำรไวก้่อนหน้ำนี้ และไมม่ปีระมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัชนีี้ 
 

27 เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในเดอืนกรกฏำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัตกลงจะซื้อส่วนไดเ้สยีเพิม่เตมิใน TUMD Luxembourg S.a.r.l (TUMD) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วม
ของกลุ่มบรษิทัในประเทศลกัเซมเบริก์จำกรอ้ยละ 45 ของหุน้ เป็นรอ้ยละ 90 ซึ่งจะส่งผลใหเ้งนิลงทุนดงักล่ำวจดัประเภทใหม่จำกเงนิ
ลงทุนในบรษิทัรว่มเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  
 
ในวนัที่ 11 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุ้นละ 0.32 
บำท โดยมกี ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่8 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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