
 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต  
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และข้อมูล  
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ  
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน  
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสด
รวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
แบบยอ่ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการ 
ใหข้อ้สรปุเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ  
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทวี  รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรงุเทพมหานคร 
9 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 6,472,260 6,286,409 5,554,688 5,246,046

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 9, 21 16,467,673 13,319,536 3,644,794 4,002,364

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

และกจิการอนื สุทธิ 21 9,491 8,944 17,290,193 13,038,591

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 10 42,565,975 38,546,197 4,392,742 3,471,029

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 7 445,363 1,408,438 801,908 999,827

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 756,480 888,550 62,076 38,042

สนิทรพัยข์องกลุ่มทจีาํหน่ายทจีดัประเภทไวเ้พอืขาย

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 6,956 6,463 - -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 66,724,198 60,464,537 31,746,401 26,795,899

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 5,017 5,017 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

และการร่วมคา้ตามวธิรีาคาทุน สุทธิ 11 - - 32,415,077 32,197,933

เงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี สุทธิ 11 9,638,400 9,269,170 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 7 14,327,079 12,477,542 476,272 9,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

และกจิการอนื สุทธิ 21 641 601 38,799,581 33,624,499

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน สุทธิ 87,445 67,840 442,288 442,288

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ 12 27,318,030 26,690,925 4,137,823 4,319,110

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 1,333,361 1,339,024 382,094 418,799

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สุทธ ิ 12 17,038,607 16,535,443 1,741,911 1,808,911

ค่าความนิยม สุทธิ 12 13,633,993 13,414,318 - -

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 7 997,382 1,648,860 1,005,257 1,656,735

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,152,480 2,056,799 69,928 42,826

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 613,773 604,596 25,210 26,285

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 87,146,208 84,110,135 79,495,441 74,546,386

รวมสินทรพัย ์    153,870,406 144,574,672 111,241,842 101,342,285

กรรมการ   ___________________________________________     กรรมการ   ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 7,243,935 13,406,089 3,351,444 6,889,424

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 14, 21 20,924,203 19,067,570 3,608,523 3,006,612

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื 21 51,896 59,147 597,666 80,960

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธิ 15 14,223,587 1,624,950 14,102,090 1,508,378

ส่วนของหุน้กูท้ถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธิ 16 6,499,413 6,049,050 6,499,413 6,049,050

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชาํระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 437,361 414,227 93,662 96,701

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 466,255 392,925 - -

หนีสนิสญัญาอนุพนัธ์ 7 1,227,694 482,044 1,133,577 344,214

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 772,722 2,496,786 195,252 177,005

หนีสนิของกลุ่มทจีาํหน่ายทจีดัประเภทไวเ้พอืขาย

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 21,071 19,785 - -

รวมหนีสินหมนุเวียน 51,868,137 44,012,573 29,581,627 18,152,344

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 15 12,739,105 12,782,849 12,374,319 12,484,222

หุน้กู ้สุทธิ 16 21,445,845 23,291,802 21,445,845 23,291,802

หนีสนิตามสญัญาเช่า สุทธิ 686,124 787,091 302,802 332,867

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,813,678 2,700,091 787,043 748,414

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 4,560,783 4,411,641 - -

หนีสนิสญัญาอนุพนัธ์ 7 1,076,209 516,518 992,058 418,785

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 454,517 335,459 116,508 98,488

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 43,776,261 44,825,451 36,018,575 37,374,578

รวมหนีสิน 95,644,398 88,838,024 65,600,202 55,526,922

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,492,954 1,492,954 1,492,954 1,492,954

ทุนทอีอกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,192,954 1,192,954 1,192,954 1,192,954

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 19,948,329 19,948,329 19,948,329 19,948,329

กําไรสะสม 

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

สาํรองหุน้ทนุซอืคนื 1,519,051 1,519,051 1,519,051 1,519,051

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 35,369,989 33,235,050 18,557,652 18,522,873

หกั หุน้ทุนซอืคนื (1,519,051) (1,519,051) (1,519,051) (1,519,051)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (6,083,633) (8,290,054) (156,275) 52,227

รวม 50,576,934 46,235,574 39,691,955 39,865,678

หุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 5,949,685 5,949,685 5,949,685 5,949,685

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 56,526,619 52,185,259 45,641,640 45,815,363

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 1,699,389 3,551,389 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 58,226,008 55,736,648 45,641,640 45,815,363

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 153,870,406 144,574,672 111,241,842 101,342,285

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 21 35,882,568 33,050,642 4,617,694 5,108,348

ตน้ทุนขาย 21 (29,077,543) (27,023,604) (3,984,243) (4,398,135)

กาํไรขนัต้น 6,805,025 6,027,038 633,451 710,213

รายไดด้อกเบยี 21 9,511 17,510 423,742 406,507

รายไดเ้งนิปันผล 21 376 - 1,684,678 1,065,575

รายไดอ้นื 21 175,895 104,649 70,037 65,162

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 6,990,807 6,149,197 2,811,908 2,247,457

ค่าใชจ้่ายในการขาย (2,182,756) (1,798,008) (224,018) (189,647)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (2,098,169) (1,873,162) (507,414) (503,116)

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ สุทธิ 2,511 10,048 (157,438) 17,721

กําไร (ขาดทุน) อนืสุทธิ 462,379 461,108 63,654 12,501

ตน้ทุนทางการเงนิ (433,933) (438,343) (381,466) (368,536)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ทีรบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย 2,740,839 2,510,840 1,605,226 1,216,380

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี (73,556) (578,894) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,667,283 1,931,946 1,605,226 1,216,380

ภาษเีงนิได้ (231,114) (140,368) 5,695 6,006

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 2,436,169 1,791,578 1,610,921 1,222,386

ขาดทุนสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (13,790) - -

กาํไรสาํหรบังวด 2,436,169 1,777,788 1,610,921 1,222,386

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน):

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 2,342,865 1,730,018 1,610,921 1,222,386

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (13,790) - -

2,342,865 1,716,228 1,610,921 1,222,386

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 93,304 61,560 - -

กาํไรสาํหรบังวด 2,436,169 1,777,788 1,610,921 1,222,386

กาํไรต่อหุ้นทีเป็นของส่วนทีเป็น

ของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.49 0.34 0.33 0.24

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - - - -

รวมกําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.49 0.34 0.33 0.24

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสาํหรบังวด 2,436,169 1,777,788 1,610,921 1,222,386

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ 4,053 (13) 4,054 -

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสทิธทิจีะซอืตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ - (11,870) - -

สาํรองอนืเพมิขนึ (ลดลง) (682) 353 - -

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 3,371 (11,530) 4,054 -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 844,489 (990,677) - -

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็จากเงนิลงทนุทรีบัรู้

ตามวธิสี่วนไดเ้สยีสุทธจิากภาษเีงนิได้ 13,631 - - -

การจดัประเภทรายการใหม่จากสาํรองรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสุทธจิากภาษเีงนิได้ 917,499 1,701,759 833,908 1,456,426

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสญัญาอนุพนัธส์ุทธจิากภาษีเงนิได้ (1,143,824) (671,793) (839,187) (1,134,417)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 631,795 39,289 (5,279) 322,009

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 635,166 27,759 (1,225) 322,009

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 3,071,335 1,805,547 1,609,696 1,544,395

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,973,802 1,728,330 1,609,696 1,544,395

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 97,533 77,217 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 3,071,335 1,805,547 1,609,696 1,544,395

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 21 67,007,440 64,154,121 9,026,986 10,208,850

ตน้ทุนขาย 21 (54,695,025) (53,086,696) (7,799,522) (8,939,045)

กาํไรขนัต้น 12,312,415 11,067,425 1,227,464 1,269,805

รายไดด้อกเบยี 21 19,249 42,915 816,305 862,752

รายไดเ้งนิปันผล 21 376 - 1,883,968 1,193,548

รายไดอ้นื 21 367,789 264,754 132,361 135,060

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 12,699,829 11,375,094 4,060,098 3,461,165

ค่าใชจ้่ายในการขาย (4,047,850) (3,572,919) (429,846) (345,911)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (3,869,719) (3,609,730) (947,579) (977,649)

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ สุทธิ (4,394) 2,423 (147,729) 46,541

กําไร (ขาดทุน) อนืสุทธิ 18 862,269 439,626 204,478 10,239

ตน้ทุนทางการเงนิ (830,670) (872,829) (718,015) (737,333)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ทีรบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย 4,809,465 3,761,665 2,021,407 1,457,052

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี 11 (105,062) (596,677) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,704,403 3,164,988 2,021,407 1,457,052

ภาษเีงนิได้ 19 (429,632) (289,000) 24,192 22,994

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 4,274,771 2,875,988 2,045,599 1,480,046

ขาดทุนสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (20,176) - -

กาํไรสาํหรบังวด 4,274,771 2,855,812 2,045,599 1,480,046

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน):

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 4,145,759 2,752,627 2,045,599 1,480,046

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (20,176) - -

4,145,759 2,732,451 2,045,599 1,480,046

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 129,012 123,361 - -

กาํไรสาํหรบังวด 4,274,771 2,855,812 2,045,599 1,480,046

กาํไรต่อหุ้นทีเป็นของส่วนทีเป็นของ

ผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.86 0.54 0.41 0.28

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - - - -

รวมกําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 20 0.86 0.54 0.41 0.28

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสาํหรบังวด 4,274,771 2,855,812 2,045,599 1,480,046

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ 19,217 (45) 19,211 -

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสทิธทิจีะซอืตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ 51,351 (23,516) - -

สาํรองอนืเพมิขนึ (ลดลง) (645) 768 - -

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 69,923 (22,793) 19,211 -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 1,191,248 303,729 - -

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็จากเงนิลงทนุทรีบัรู้

ตามวธิสี่วนไดเ้สยีสุทธจิากภาษเีงนิได้ 11 19,018 - - -

การจดัประเภทรายการใหม่จากสาํรองรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสุทธจิากภาษเีงนิได้ 1,090,390 (324,872) 1,120,413 (631,456)

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสญัญาอนุพนัธส์ุทธจิากภาษีเงนิได้ (2,104,918) 805,325 (1,348,126) 830,336

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 195,738 784,182 (227,713) 198,880

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 265,661 761,389 (208,502) 198,880

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 4,540,432 3,617,201 1,837,097 1,678,926

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,403,859 3,495,439 1,837,097 1,678,926

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 136,573 121,762 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 4,540,432 3,617,201 1,837,097 1,678,926

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

8



บริษทั ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ส่วนแบ่งกาํไร

(ขาดทุน)

การเปลียน สาํรอง เบด็เสรจ็จาก การเปลียน รวม

ทุนที จดัสรรแล้ว - สาํรอง การ แปลงในมลูค่า รายการ จากเงินลงทุน แปลงสดัส่วน องคป์ระกอบ หุ้นกู้ทีมี ส่วนได้เสีย

ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม หุ้นทุน ยงัไม่ได้ หุ้นทุน แปลงค่า ยติุธรรมของ ป้องกนั ทีรบัรู้ตามวิธี เงินลงทุนใน อืนของส่วน ลกัษณะ รวมส่วน ทีไม่มอีาํนาจ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ซือคืน จดัสรร ซือคืน งบการเงิน ตราสารทุน ความเสียง ส่วนได้เสียสทุธิ สาํรองอืน บริษทัย่อย ของเจ้าของ คล้ายทุน ของเจ้าของ ควบคมุ รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 - 31,358,197 - (4,223,891) (16) (260,958) (255,523) (2,053,769) (3,381,104) (10,175,261) 5,949,685 48,423,199 3,371,760 51,794,959

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย

เพมิขนึสุทธจิากการเปลยีนแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - - - 26,939 26,939

การไดม้าซงึส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกจิ - - - - - - - - - - - - - - - 3,748 3,748

หุน้ทุนซอืคนื - - - - - (754,175) - - - - - - - - (754,175) - (754,175)

สาํรองหุน้ทุนซอืคนื - - - 754,175 (754,175) - - - - - - - - - - - -

การจ่ายเงนิปันผล - - - - (1,049,799) - - - - - - - - - (1,049,799) (11,645) (1,061,444)

การจ่ายดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 20 - - - - (149,589) - - - - - - - - - (149,589) - (149,589)

กาํไรสาํหรบังวด - - - - 2,732,451 - - - - - - - - - 2,732,451 123,361 2,855,812

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - - 305,328 (45) 480,453 - (22,748) - 762,988 - 762,988 (1,599) 761,389

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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 (255,523) (2,076,517) (3,381,104) (9,412,273) 5,949,685 49,965,075 3,512,564 53,477,639

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 33,235,050 (1,519,051) (3,063,568) (37) 305,218 (279,115) (1,871,448) (3,381,104) (8,290,054) 5,949,685 52,185,259 3,551,389 55,736,648

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย

ลดลงสุทธจิากการเปลยีนแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - - - - - - - - - 1,753,648 194,673 1,948,321 - 1,948,321 (1,936,226) 12,095

การจ่ายเงนิปันผล 17 - - - - (1,862,053) - - - - - - - - - (1,862,053) (52,347) (1,914,400)

การจ่ายดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 20 - - - - (148,767) - - - - - - - - - (148,767) - (148,767)

กาํไรสาํหรบังวด - - - - 4,145,759 - - - - - - - - - 4,145,759 129,012 4,274,771

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - - 1,183,687 19,217 (1,014,528) 19,018 50,706 - 258,100 - 258,100 7,561 265,661

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 35,369,989 (1,519,051) (1,879,881) 19,180 (709,310) (260,097) (67,094) (3,186,431) (6,083,633) 5,949,685 56,526,619 1,699,389 58,226,008

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว - การเปลยีนแปลง สาํรองรายการ รวมองคป์ระกอบ หุ้นกู้ทีมี

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม สาํรอง ยงัไม่ได้ หุ้นทนุ ในมลูค่ายุติธรรม ป้องกนั อืนของส่วน ลกัษณะ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย หุ้นทนุซือคืน จดัสรร ซือคืน ของตราสารทนุ ความเสียง ของเจ้าของ คล้ายทุน รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 - 20,228,998 - - (131,462) (131,462) 5,949,685 47,337,799

หุน้ทุนซอืคนื - - - - - (754,175) - - - - (754,175)

สาํรองหุน้ทุนซอืคนื - - - 754,175 (754,175) - - - - - -

การจ่ายเงนิปันผล - - - - (1,049,799) - - - - - (1,049,799)

การจ่ายดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 20 - - - - (149,589) - - - - - (149,589)

กาํไรสาํหรบังวด - - - - 1,480,046 - - - - - 1,480,046

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - - - 198,880 198,880 - 198,880

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 18,522,873 (1,519,051) - 52,227 52,227 5,949,685 45,815,363

การจ่ายเงนิปันผล 17 - - - - (1,862,053) - - - - - (1,862,053)

การจ่ายดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 20 - - - - (148,767) - - - - - (148,767)

กาํไรสาํหรบังวด - - - - 2,045,599 - - - - - 2,045,599

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - - 19,211 (227,713) (208,502) - (208,502)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 18,557,652 (1,519,051) 19,211 (175,486) (156,275) 5,949,685 45,641,640

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 22 3,129,329 8,456,203 866,739 1,332,141

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนัเพมิขนึ - (628) - -

ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ และ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (2,095,009) (2,075,228) (113,080) (273,734)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 64,635 45,853 3,898 13,419

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยข์องกลุ่มทจีาํหน่ายทจีดัประเภทไวเ้พอืขาย - 33,831 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 - - (71,400) (58,615)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - (6,967) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 11 (20,825) - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในตราสารทุน (443,631) (9,868) (443,258) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในตราสารหนี (4,081) - - -

เงนิสดรบั(จ่าย)สทุธเิพอืเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื (47) 1,030 (5,648,091) (970,875)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 - - 874,470 1,531,304

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื 21 - (419) (2,426,450) (392,390)

ดอกเบยีรบั 13,444 37,259 692,759 657,518

เงนิปันผลรบั 105,616 114,043 1,883,968 1,193,548

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,379,898) (1,861,094) (5,247,184) 1,700,175

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั(จ่าย)สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (6,473,511) 352,255 (3,454,179) 3,622,757

เงนิสดรบั(จ่าย)สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื (7,300) (44,100) 516,824 160,791

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 12,223,300 4,140 12,124,300 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (44,742) (36,084) - -

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 16 (1,550,000) (3,500,000) (1,550,000) (3,500,000)

จ่ายตน้ทุนทางการเงนิรอตดับญัชี 15 (110,836) - (110,836) -

จ่ายดอกเบยีและตน้ทุนทางการเงนิอนื (840,703) (930,006) (684,568) (806,317)

เงนิสดจ่ายเพอืชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า (259,048) (259,921) (62,315) (69,974)

เงนิสดจ่ายดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน (148,767) (149,589) (148,767) (149,589)

เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระค่าหุน้ของบรษิทัย่อยของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 20,479 26,939 - -

เงนิสดจ่ายซอืสว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมจากการเปลยีนแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 (1,703,104) - - -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,860,500) (1,049,478) (1,860,500) (1,049,478)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (51,165) (10,659) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืหุน้ทุนซอืคนื - (442,750) - (442,750)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (805,897) (6,039,253) 4,769,959 (2,234,560)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สทุธิ (56,466) 555,856 389,514 797,756

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 8 6,019,247 4,483,430 5,160,207 3,622,572

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6,678 (39,292) 4,967 (29,358)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 8 5,969,459 4,999,994 5,554,688 4,390,970

รายการทีไม่กระทบเงินสด

เจา้หนีค่าซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 14 358,188 310,965 48,309 48,569

การไดม้าและการวดัมลูค่าใหม่ของสทิธกิารใชส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 115,479 151,302 19,426 -

การเพมิเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยโดยการโอนดอกเบยีคา้งรบัเป็นเงนิใหกู้ย้มื 21 - 154,445 -

การเพมิเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยโดยการแปลงสภาพเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุน 11 - - 146,703 204,122

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

12 

 
  1 ข้อมลูทัว่ไป 
 
บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งจัดตัง้และจดทะเบียนในประเทศไทย และมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนคือ เลขที่ 72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต ำบลท่ำทรำย  
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสำคร บรษิทัมสี ำนกังำนสำขำ 15 แหง่ในจงัหวดักรงุเทพมหำนครและสมทุรสำคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบรษิทั” 
 
บรษิทัประกอบกิจกำรในประเทศไทย ส่วนบรษิทัย่อยประกอบกิจกำรทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ธุรกิจหลกัของบรษิทัและ
บรษิทัย่อยในประเทศคอืเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และบรรจุกระป๋อง นอกจำกน้ี บรษิทัย่อยในประเทศ 
ยงัประกอบธรุกจิบรรจภุณัฑ ์สิง่พมิพ ์ธรุกจิอำหำรสตัว์ และผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ 
 
ส่วนธุรกิจหลกัของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศประกอบด้วยบรษิทัย่อยในทวีปอเมริกำ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์จำก  
กุ้งมงักรและอำหำรทะเลอื่น ๆ และเป็นผู้น ำเข้ำกุ้งและอำหำรทะเลแช่แข็ง เพื่อจดัจ ำหน่ำยให้ภัตตำคำร ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนค้ำส่ง  
และบริษทัย่อยต่ำง ๆ ในทวีปยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปและแช่เย็นแบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่ำง ๆ  
ในทวปียุโรป ทวปีอเมรกิำ และทวปีออสเตรเลีย ภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ของตนเอง รวมทัง้บรษิทัย่อยในทวปีเอเชียซึ่งเป็นผูผ้ลิต
และจ ำหน่ำยอำหำรทะเลและอำหำรสตัว ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลน้ีแสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่9 สงิหำคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหวำ่งกำลและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะบรษิทัระหวำ่งกำลทีน่ ำเสนอน้ีไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 
  2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 อย่ำงต่อเน่ือง และมำตรกำรป้องกนัที่เขม้งวดถูกน ำมำใช้ทัว่โลกไดส้่งผลกระทบ
ต่อกจิกรรมทำงเศรษฐกจิทัว่โลก รวมถงึผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัยงัคงตดิตำมผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ใกลช้ดิ รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
 
เพื่อให้กลุ่มบริษทัสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้บรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์และควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทีมจดักำรวิกฤติน้ีมีกำรติดตำม
สถำนกำรณ์อย่ำงสม ่ำเสมอกบับรษิทัย่อยในแต่ละภูมภิำค เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำมำตรกำรและกำรตดัสนิใจมปีระสทิธภิำพและสนับสนุน 
กลยทุธข์องกลุ่มบรษิทั นอกจำกน้ีกลุ่มบรษิทัมกีำรวเิครำะหแ์ละด ำเนินกำรเพื่อรกัษำธุรกจิใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองและ 
มสีภำพคล่องดว้ยมำตรกำรส ำรองเงนิ รวมถงึกำรจดักำรตน้ทุนและกำรบรหิำรเงนิทุนหมุนเวยีนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
 
ในระหว่ำงงวด มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 ในจงัหวดัสมุทรสำครซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงำนหลักของกลุ่มบริษัท  
กลุ่มบรษิทัได้ด ำเนินกำรตรวจหำเชื้อโควดิ-19 เชิงรุก และเพิม่มำตรกำรด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภยัเพื่อรบัมอืกบัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำว โดยโรงงำนของกลุ่มบรษิทัทุกแห่งในประเทศไทยยงัคงเปิดด ำเนินกำรด้วยก ำลงักำรผลิตปกติ และสำมำรถส่งมอบสนิค้ำ 
ไดต้ำมก ำหนด 
 
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โควดิ-19 ทีม่จี ำนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ทัว่ประเทศไทย กลุ่มบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบัสุขภำพ ควำมปลอดภยัและ
ควำมเป็นอยู่ของพนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ และชุมชน อย่ำงต่อเน่ือง โดยกลุ่มบริษัทยงัคงให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนของภำครฐั 
ทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งใกลช้ดิ รวมทัง้ไดป้ฏบิตัติำมมำตรกำรต่ำง ๆ กลุ่มบรษิทัมัน่ใจวำ่จะสำมำรถผำ่นวกิฤตน้ีไปได ้
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  3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมลูทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเน้ือควำมขดัแย้งกนัหรือมกีำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
  4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีี่ใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 
  5 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์  
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อวำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลน้ี ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญั ขอ้สมมตฐิำน และกำรใช้ดุลยพนิิจเป็นกำรประมำณกำร
เดยีวกนักบักำรประมำณกำรทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
  6 ข้อมลูตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
คณะผู้บรหิำรกลุ่มไทยยูเน่ียน คอื ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ผู้บรหิำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนจำก
ขอ้มลูทีจ่ะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้รหิำรกลุ่มไทยยูเน่ียน โดยมจีดุประสงคเ์พื่อจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรงำน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสรำ้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตำมประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร กลุ่มบรษิทั  
มสีว่นงำนทีร่ำยงำนทัง้สิน้ 3 สว่นงำน ดงัน้ี 

 ผลติภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรปู 
 ผลติภณัฑอ์ำหำรทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ผลติภณัฑอ์ำหำรสตัว ์ผลติภณัฑเ์พิม่มลูคำ่ และธรุกจิอื่น 
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ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรตดัสนิใจ
เกี่ยวกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน กลุ่มบรษิทัประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำก
ก ำไรขัน้ตน้ ซึง่วดัมลูคำ่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นกำรวดัก ำไรขัน้ต้นในงบก ำไรขำดทุน 
 
กำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกับ
บุคคลภำยนอก ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมไดต้ดัรำยกำรระหว่ำงกนัออกแล้ว ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรจ ำแนกรำยไดเ้ป็นขอ้มูลเดยีวกนักบัขอ้มูล
รำยไดท้ีไ่ดเ้ปิดเผยตำมสว่นงำน 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ของขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำนของกลุ่มบรษิทัมดีงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

ผลิตภณัฑ์ 
อำหำรทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ์ 
อำหำรทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 
และธรุกิจ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์
อำหำรสตัว ์
ผลิตภณัฑ์
เพ่ิมมูลค่ำ 

และธรุกิจอ่ืน 
รวมส่วนงำน

ท่ีรำยงำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำยไดร้วม 33,972,784 28,779,274 14,901,863 77,653,921 (10,646,481) 67,007,440 
หกั  รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (5,120,388) (1,833,654) (3,692,439) (10,646,481) 10,646,481 - 
รวมรำยไดจ้ำกลูกค้ำภำยนอก 28,852,396 26,945,620 11,209,424 67,007,440 - 67,007,440 
       
ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 6,056,544 2,963,963 3,212,391 12,232,898 79,517 12,312,415 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 
   และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ      (7,921,963) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  
   (ไมร่วมรำยไดอ้ื่น)      4,390,452 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (830,670) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุน  
   ทีร่บัรูต้ำมวธิสีว่นไดเ้สยี       (105,062) 
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) อื่นๆ      1,249,683 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้      4,704,403 
ภำษเีงนิได ้      (429,632) 
ก ำไรส ำหรบังวด      4,274,771 
       
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (Point in time) 28,852,396 26,945,620 11,209,424 67,007,440 - 67,007,440 
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 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

ผลิตภณัฑ์ 
อำหำรทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ์ 
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  รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (7,398,402) (1,483,117) (2,911,699) (11,793,218) 11,793,218 - 
รวมรำยไดจ้ำกลูกค้ำภำยนอก 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 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร      (7,182,649) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  
   (ไมร่วมรำยไดอ้ื่น)      

 
3,884,776 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (872,829) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุน  
   ทีร่บัรูต้ำมวธิสี่วนไดเ้สยี      (596,677) 
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) 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       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (Point in time) 32,025,009 22,497,969 9,631,143 64,154,121 - 

 
64,154,121 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมิูศำสตร ์
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกตำมสถำนทีต่ ัง้ของลูกคำ้สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดงวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
รำยได้จำกลกูค้ำภำยนอก   
ประเทศไทย 7,259,478 6,647,644 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 28,405,080 26,250,435 
ประเทศญี่ปุ่ น 3,190,405 3,317,259 
ประเทศในทวปียุโรป 19,187,167 18,846,281 
ประเทศอื่น ๆ 8,965,310 9,092,502 
รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 67,007,440 64,154,121 
 
ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดที่มมีูลค่ำเท่ำกบัหรอื
มำกกวำ่รอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบรษิทั 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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  7 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน และมลูค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรที่มูลค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 

 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย         
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน         
      ตรำสำรหนี้ - - - - 13,823,005 12,442,028 13,823,005 12,442,028 
      ตรำสำรทุน - - 216 216 - - 216 216 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
      เบด็เสรจ็อ่ืน 

    
    

      ตรำสำรทุน 494,858 26,298 - - 9,000 9,000 503,858 35,298 
สญัญำอนุพนัธ์         
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ 

 
- 

 
- 

 
666,006 

 
1,901,751 - - 666,006 

 
1,901,751 

   สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงนิและอตัรำดอกเบี้ย - - 754,341 1,101,447 - - 754,341 1,101,447 
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 22,398 - - - 22,398  - 
   ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - - 54,100 - - - 54,100 
รวม 494,858 26,298 1,442,961 3,057,514 13,832,005 12,451,028 15,769,824 15,534,840 
         
หน้ีสิน         
สญัญำอนุพนัธ์         
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ - - 

 
1,744,720 

 
312,085 - - 

 
1,744,720 

 
312,085 

   สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัรำดอกเบี้ย - - 447,710 588,744 - - 447,710 588,744 
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 90,884 90,063 - - 90,884 90,063 
   ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - 12,656 - 7,933 7,670 20,589 7,670 
รวม - - 2,295,970 990,892 7,933 7,670 2,303,903 998,562 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 

 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย         
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
      เบด็เสรจ็อ่ืน 

        

      ตรำสำรทุน 467,272 - - - 9,000 9,000 476,272 9,000 
สญัญำอนุพนัธ์         
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ - - 1,022,551 1,547,240 - - 1,022,551 1,547,240 
   สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัรำดอกเบี้ย - - 754,341 1,101,447 - - 754,341 1,101,447 
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 22,398 - - - 22,398 - 
   ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - - - 7,875 7,875 7,875 7,875 
รวม 467,272 - 1,799,290 2,648,687 16,875 16,875 2,283,437 2,665,562 
         
หน้ีสิน         
สญัญำอนุพนัธ์         
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ - - 1,650,607 174,255 - - 1,650,607 174,255 
   สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัรำดอกเบี้ย - - 447,710 588,744 - - 447,710 588,744 
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 27,318 - - - 27,318 - 
รวม - - 2,125,635 762,999 - - 2,125,635 762,999 
 

ไมม่รีำยกำรโอนระหวำ่งล ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรมในระหวำ่งงวด 
 

มลูคำ่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีซ่ือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อขำย ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ตลำดจะถือเป็นตลำดที่มีสภำพคล่องเมื่อรำคำเสนอซื้อขำยมีพร้อมและสม ่ำเสมอ จำกกำรแลกเปลี่ยนจำกตัวแทน นำยหน้ำ  
กลุ่มอุตสำหกรรม ผูใ้หบ้รกิำรด้ำนรำคำ หรอืหน่วยงำนก ำกบัดูแล และรำคำนัน้แสดงถงึรำยกำรในตลำดที่เกิดขึ้นจรงิอย่ำงสม ่ำเสมอ  
ในรำคำซึง่คูส่ญัญำซึ่งเป็นอสิระจำกกนัพงึก ำหนดในกำรซื้อขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอซื้อขำยที่ใช้ส ำหรบัส ำหรบัสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิทีถ่อืโดยกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ รำคำเสนอซือ้ปัจจบุนั เครื่องมอืทำงกำรเงนิน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1 
 

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิที่ไม่ได้มีกำรซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง (ตรำสำรอนุพนัธ์ที่มกีำรซื้อขำยในตลำ ดรอง 
ที่ไม่ไดม้กีำรจดัตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร (Over the counter)) วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ โดยเทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำน้ี 
ใช้ประโยชน์สูงสุดจำกข้อมูลในตลำดที่สงัเกตไดท้ี่มอียู่และอ้ำงองิจำกประมำณกำรของกลุ่มบรษิทัเองมำใช้น้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได ้  
ถำ้ขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญัทัง้หมดในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครื่องมอืนัน้จะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 

กลุ่มบรษิทัใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ส ำหรบักำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมระดบัที ่3 โดยใช้วธิแีบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำ มูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงนิสดในอนำคตทีค่ ำนวณจำกอตัรำแลกเปลี่ยนตำมสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัที่รำยงำน และกำรคดิลด
กระแสเงนิสด โดยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคญัมำจำกทัง้ข้อมูลที่สงัเกตได้ และไม่สำมำรถสงัเกตได้ในตลำด เช่ น รำคำหุ้นและส่วนต่ำง
อตัรำผลตอบแทน กลุ่มบรษิทัไมม่กีำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรประมำณมลูคำ่ยตุธิรรมระหวำ่งงวด 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตรำสำรหน้ีที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) ระดบัที่ 3 ประกอบดว้ยหุน้บุรมิสทิธชินิดแปลงสภำพและไถ่ถอน 
ซึ่งมใิช่บรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ หุ้นกู้แปลงสภำพ และกองทุนรวม ตำรำงด้ำนล่ำงน้ีได้สรุปข้อมูลเชงิคุณภำพเกี่ยวกบั
ขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสงัเกตไดใ้นตลำดทีเ่ป็นสำระส ำคญัซึง่ใชใ้นกำรประเมนิมลูคำ่ส ำหรบักำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมระดบัที ่3 
 

 
มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 

 
 

  
 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ
แล้ว)  

 
  

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม ข้อมูลท่ีไม่    
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 สำมำรถ เทคนิคกำร ช่วงของข้อมูล ควำมสมัพนัธข์องข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ 

ค ำอธิบำย พนับำท พนับำท สงัเกตได้ ประเมินมูลค่ำ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 สงัเกตได้กบัมูลค่ำยุติธรรม 
        
หุน้บุรมิสทิธชินิด 
   แปลงสภำพ 
   และไถ่ถอน 
   ซึง่มใิชบ่รษิทั 
   จดทะเบยีนใน 
   ตลำดหลกัทรพัย์ 

13,738,906 12,369,491 อตัรำคดิลดทีป่รบั 
   ค่ำควำมเสีย่ง 

กำรคดิลด 
  กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ  
8.36 ต่อปี 

รอ้ยละ  
7.76 ต่อปี 

- อตัรำคดิลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  
จะท ำใหม้ลูค่ำยุตธิรรมลดลง 666.23 ลำ้นบำท 
(ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ลดลงจ ำนวน 
548.69 ลำ้นบำท) 

- อตัรำคดิลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่งลดลงรอ้ยละ 1  
จะท ำใหม้ลูค่ำยุตธิรรมเพิม่ขึน้ 701.71 ลำ้นบำท 
(ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้จ ำนวน
จ ำนวน 578.74 ลำ้นบำท) 

 
กลุ่มบรษิทัมกีลุ่มท ำงำนทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรประเมนิมลูค่ำที่จ ำเป็นต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึ่งรวมถงึกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที่ 3 
นอกจำกนัน้ กลุ่มบรษิทัไดจ้ำ้งผูป้ระเมนิอสิระเพื่อสนบัสนุนกำรประเมนิมลูคำ่ของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิ กลุ่มท ำงำนดงักล่ำว
รำยงำนตรงต่อประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั (CFO) และคณะกรรมกำรบรษิทั ขอ้มูลหลกัที่กลุ่มบรษิทัใช้ในกำร
ประเมนิไดแ้ก่ 

 อตัรำคิดลดส ำหรบัสินทรพัย์และหน้ีสินทำงกำรเงิน ซึ่งพิจำรณำจำกแบบจ ำลองกำรประเมินรำคำหลกัทรพัย์ (CAPM)  
เพื่อค ำนวณอตัรำก่อนภำษทีี่สะท้อนผลกำรประเมนิตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงนิตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่เฉพำะเจำะจง
ของสนิทรพัย ์

 กำรปรบัปรงุควำมเสีย่งเฉพำะส ำหรบัคูส่ญัญำ 
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่วดัมลูค่ำยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุนดว้ยขอ้มลูระดบั 3  
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 12,442,028 
เพิม่ขึน้ 4,081 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีร่บัรูผ้ำ่นก ำไรหรอืขำดทุน 520,392 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 856,504 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 13,823,005 
 
ขัน้ตอนกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของกลุ่มบริษทั 
 
ฝ่ำยกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัรวมถงึคณะท ำงำนทีไ่ดท้ ำกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิส ำหรบักำรรำยงำนในขอ้มูล
ทำงกำรเงนิ รวมถงึมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที่ 3 คณะท ำงำนน้ีไดร้ำยงำนโดยตรงต่อผู้อ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) และคณะกรรมกำร
บรหิำรกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั กำรประชุมระหว่ำงผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ และคณะท ำงำนเกี่ยวกบักำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมไดจ้ดัขึน้
อยำ่งน้อยหน่ึงครัง้ในแต่ละไตรมำส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ำยงำนไตรมำสของกลุ่มบรษิทั 
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ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

20 

 
  8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสดในมอื 27,278 12,000 710 710 
เงนิฝำกกระแสรำยวนัและออมทรพัย์ 5,196,322 6,274,407 4,305,325 5,245,334 
เงนิฝำกประจ ำไมเ่กนิสำมเดอืน 1,248,660 2 1,248,653 2 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 6,472,260 6,286,409 5,554,688 5,246,046 
หกั  เงนิเบกิเกนิบญัช ี(หมำยเหตุฯ ขอ้ 13) (502,801) (267,162) - (85,839) 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
   ทีแ่สดงในงบกระแสเงนิสด 5,969,459 6,019,247 5,554,688 5,160,207 
 
  9 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกำรคำ้ 13,741,131 11,584,621 2,399,963 2,876,591 
หกั  คำ่เผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ (267,146) (272,436) (7,371) (5,325) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ สทุธ ิ 13,473,985 11,312,185 2,392,592 2,871,266 
อื่น ๆ 2,993,688 2,007,351 1,252,202 1,131,098 
รวมลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 16,467,673 13,319,536 3,644,794 4,002,364 
 
เน่ืองจำกลกัษณะของลูกหน้ีกำรคำ้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน มลูคำ่ยตุธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัชี
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ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยหุน้ีทีค่ำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 10,831,744 8,395,855 1,250,533 1,292,368 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,214,464 2,490,696 137,628 184,656 
3 - 6 เดอืน 169,990 84,593 584 1,674 
6 - 12 เดอืน 62,445 32,013 1,216 4,160 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 217,745 188,997 6,722 3,012 
 13,496,388 11,192,154 1,396,683 1,485,870 
หกั  คำ่เผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ (265,430) (271,007) (7,360) (5,309) 
 13,230,958 10,921,147 1,389,323 1,480,561 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 21) 

  
  

ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 116,599 342,286 963,695 1,318,118 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 120,669 19,398 39,539 72,576 
3 - 6 เดอืน 7,461 30,783 23 26 
6 - 12 เดอืน 14 - 23 1 
 244,743 392,467 1,003,280 1,390,721 
หกั  คำ่เผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ (1,716) (1,429) (11) (16) 
 243,027 391,038 1,003,269 1,390,705 
ลูกหน้ีกำรคำ้ สทุธ ิ 13,473,985 11,312,185 2,392,592 2,871,266 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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  10 สินค้ำคงเหลือ สทุธิ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 23,274,539 22,186,073 1,799,612 1,689,487 
งำนระหว่ำงท ำ 644,889 311,877 331 - 
วตัถุดบิ 10,625,638 9,098,278 1,993,754 1,271,069 
วสัดปุระกอบและภำชนะบรรจุ 2,041,718 1,839,400 101,501 90,110 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง 6,545,704 5,758,679 549,465 461,322 
อะไหล่และของใชส้ิน้เปลอืง 623,443 592,149 14,319 20,369 
 43,755,931 39,786,456 4,458,982 3,532,357 
หกั คำ่เผื่อส ำหรบัมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บั (1,189,956) (1,240,259) (66,240) (61,328) 
รวมสนิคำ้คงเหลอื สทุธ ิ 42,565,975 38,546,197 4,392,742 3,471,029 
 
  11 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน และเงินลงทุนท่ีรบัรู้ตำมวิธีส่วนได้เสีย สทุธิ 
 
จ ำนวนของเงนิลงทุนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
ณ วนัท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม  
   และกำรร่วมคำ้ ตำมวธิรีำคำทุน สทุธ ิ     
   บรษิทัยอ่ย - - 31,626,320 31,408,217 
   บรษิทัร่วม - - 788,757 788,757 
   กำรรว่มคำ้ - - - 959 
เงนิลงทุนทีร่บัรูต้ำมวธิสี่วนไดเ้สยี สทุธ ิ     
   บรษิทัร่วม 9,429,259 9,043,879 - - 
   กำรรว่มคำ้ 209,141 225,291 - - 
รวมเงนิลงทุน 9,638,400 9,269,170 32,415,077 32,197,933 
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จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็มดีงัน้ี 
 
 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ 

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)     
   บรษิทัร่วม (65,405) (576,733) - - 
   กำรรว่มคำ้ (39,657) (19,944) - - 
รวมสว่นแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุน 
   ทีร่บัรูต้ำมวธิสีว่นไดเ้สยี (105,062) (596,677) - - 
     
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็     
   บรษิทัร่วม 19,018 - - - 
   กำรรว่มคำ้ - - - - 
รวมสว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็จำก 
   เงนิลงทุนทีร่บัรูต้ำมวธิสีว่นไดเ้สยี 19,018 - - - 
 
11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยระหวำ่งงวดมดีงัต่อไปน้ี 
 ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 31,408,217 
แปลงจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย 146,703 
เพิม่ขึน้ 71,400 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบแล้ว) 31,626,320 
 
ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัและ Thai Union China Co., Ltd. เขำ้ท ำสญัญำเงนิสมทบจ ำนวน 30 ล้ำนหยวน คดิเป็น
จ ำนวนเงนิ 146.7 ลำ้นบำท โดยกำรแปลงเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวเป็นเงนิลงทุน 
 
ในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทั ไทยยเูน่ียน ไลฟ์ไซเอนซ ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มสีดัส่วนกำร
ถือหุ้นร้อยละ 95.2 โดยมจี ำนวนหุ้นสำมญัจ ำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท บรษิทัย่อยได้เรยีกช ำระ 
คำ่หุน้รอ้ยละ 25 คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 71.4 ลำ้นบำท 
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รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทั มดีงัต่อไปน้ี 
 

   ทุนจดทะเบียน 
สดัส่วนเงินลงทุนท่ีถอื 

โดยบริษทั 

สดัส่วนเงินลงทุนท่ีถอื 
โดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไมมี่อ ำนำจควบคมุ รำคำทุนหกัด้อยค่ำ เงินปันผลรบัระหว่ำงงวด/ปี 

   (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
(ยงัไมไ่ด้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไมไ่ด้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไมไ่ด้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไมไ่ด้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตัง้ขึ้นใน
ประเทศ 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

             
บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันำอุตสำหกรรม จ ำกดั (TUM) ผูผ้ลติและสง่ออกปลำทูน่ำ 

   กระป๋องและอำหำรสตัว์ 
ไทย 

 
300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 99.66 99.66 0.34 0.34 2,648,407 2,648,407 1,046,424 1,524,789 

บรษิทั สงขลำแคนนิ่ง จ ำกดั (มหำชน) (SCC) ผูผ้ลติและสง่ออกอำหำรทะเลกระป๋อง ไทย 360 ลำ้นบำท 360 ลำ้นบำท 99.55 99.55 0.45 0.45 2,006,664 2,006,664 537,587 895,979 
บรษิทั ไทยยูเนีย่น ซฟู้ีด จ ำกดั ผูผ้ลติและสง่ออกกุง้แชแ่ขง็ ไทย 300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 51.00 51.00 49.00 49.00 189,316 189,316 - 7,650 
บรษิทั อเีอชเอส เทรนด์นิง่ แอนด์ เซอรว์สิ จ ำกดั ผูใ้หบ้รกิำรฝึกอบรมและกำรจดักำร ไทย 70 ลำ้นบำท 70 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 699 699 - - 
บรษิทั ไทยยูเนีย่น ฟีดมลิล ์จ ำกดั (มหำชน) (TFM) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์ ไทย 820 ลำ้นบำท 820 ลำ้นบำท 66.90 66.90 33.10 33.10 960,951 960,951 82,290 82,290 
บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรำฟฟิกส์ จ ำกดั  ผูผ้ลติสิง่พมิพท์ัว่ไป ไทย 40 ลำ้นบำท 40 ลำ้นบำท 98.00 98.00 2.00 2.00 96,019 96,019 17,640 14,700 
Thai Union North America, Inc. (TUNA) ผูล้งทนุ สหรฐัอเมรกิำ 343.5 ลำ้นดอลลำร์

สหรฐัฯ 
343.5 ลำ้นดอลลำร์

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

Thai Union Investment Holding Co., Ltd. (TUIH) ผูล้งทนุ มอรเิชยีส 0.5 ลำ้นยูโร 0.5 ลำ้นยูโร 100.00 100.00 - - - - - - 
บรษิทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรและสตัวน์ ้ำแชแ่ขง็ ไทย 330 ลำ้นบำท 330 ลำ้นบำท 99.74 99.74 0.26 0.26 2,111,932 2,111,932 131,650 82,281 
Thai Union China Co., Ltd. (TUC) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำร จนี 16 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ 16 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ 100.00 100.00 - - 676,630 529,927 - - 
บรษิทั ไทยยูเนีย่นออนไลน์ชอ็ป จ ำกดั ธุรกจิพำณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ ไทย 1 ลำ้นบำท 1 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 1,000 1,000 - - 
Thai Union EU Seafood 1 S.A. (TUES1) ผูล้งทนุ ลกัเซมเบริ์ก 212 ลำ้นยูโร 212 ลำ้นยูโร 100.00 100.00 - - 10,495,231 10,495,231 - - 
Thai Union Asia Investment Holding Limited (TUAIH) ผูล้งทนุ ฮอ่งกง 0.02 ลำ้นดอลลำร์

สหรฐัฯ 
0.02 ลำ้นดอลลำร์

สหรฐัฯ 
100.00 100.00 - - 626 626 - - 

บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ำกดั (TMAC) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอำหำรกุง้และลงทนุใน 
   กจิกำรฟำรม์เพำะพนัธุ์กุง้และเลีย้งกุง้  

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

บรษิทั ไทยยูเนีย่น อนิกรเีดยีนท ์จ ำกดั (TUI) ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
   ผลติภณัฑส์ว่นประกอบอำหำร 

ไทย 300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 300,000 300,000 18,000 - 

บรษิทั ธรรมชำต ิซฟู้ีด รเีทล จ ำกดั (TSR) ผูน้ ำเขำ้อำหำรทะเลและรำ้นอำหำรทะเล ไทย 6 ลำ้นบำท 6 ลำ้นบำท 65.00 65.00 35.00 35.00 177,363 177,363 - - 
Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (TUSEA) ผูใ้หบ้รกิำรค ำปรกึษำ สงิคโ์ปร์ 0.3 ลำ้นดอลลำร์

สงิคโปร์ 
0.3 ลำ้นดอลลำร์

สงิคโปร์ 
100.00 100.00 - - 6,686 6,686 - - 

บรษิทั ไทยยูเนีย่น ไลฟ์ไซเอนซ ์จ ำกดั (TUL) ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
   ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ 

ไทย 300 ลำ้นบำท - 95.20 - 4.80 - 71,400 - - - 

รวม         31,626,320 31,408,217 1,833,591 2,607,689 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

25 

 
บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตบ้รษิทัยอ่ยของบรษิทัทีร่วมอยู่ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม มดีงัน้ี 
 

   สดัส่วนเงินลงทุน 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  

จดัตัง้ขึ้น 
30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อยของบรษิทั     
บรษิทั โอคนิอสฟู้ด จ ำกดั (ถอืหุน้โดย บรษิทั ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำร ไทย 99.74 99.74 
   แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 100)    และสตัวน์ ้ำแชแ่ขง็    
บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จ ำกดั ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ ไทย 99.54 99.54 
   (ถอืหุน้โดย SCC รอ้ยละ 99)    ส ำหรบับรรจอุำหำร    
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยปลำทนู่ำ เวยีดนำม 99.55 99.55 
   (ถอืหุน้โดย SCC รอ้ยละ 100)    และอำหำรทะเลบรรจกุระป๋อง    
Japan Pet Nutrition Co., Ltd. (JPN) ผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์ ญี่ปุ่ น 89.60 - 
   (ถอืหุน้โดย SCC รอ้ยละ 90)    และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง    
Thai Union Investments North America, LLC ผูล้งทนุ 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)    และอำหำรทะเลบรรจกุระป๋อง    
Tri-Union Frozen Products, Inc.  ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (TUFP) (ถอืหุน้โดย TUNA รอ้ยละ 100)    อำหำรทะเลแชแ่ขง็    
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 Canada, ULC ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคนคิ แคนำดำ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUFP 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)     
Tuna Logistics Services Limited ผูผ้ลติ และจดัจ ำหน่ำย เซเชลส ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUI รอ้ยละ 100    ผลติภณัฑส์ว่นประกอบอำหำร    
   พ.ศ. 2563 ถอืหุน้โดย MWBSL 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) 

ผูผ้ลติและส่งออกปลำซำรด์นี 
   และปลำแมคคำเรลกระป๋อง 

โปรตเุกส 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  ผูล้งทนุ สหรำช 100.00 100.00 
   (UKSI) (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)     อำณำจกัร   
Indian Ocean Tuna Limited (IOT) ผูผ้ลติและส่งออกปลำทนู่ำ 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   



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   สดัส่วนเงินลงทุน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  

จดัตัง้ขึ้น 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อยของบรษิทั (ต่อ)     
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 

   (รอกำรช ำระบญัช)ี 
กำนำ 70.00 70.00 

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

ผูล้งทนุ 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) ใหเ้ชำ่ทรพัยส์นิ 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 ผูผ้ลติปลำแซลมอนแชเ่ยน็ 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)    (รอกำรช ำระบญัช)ี    
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) 

ผูล้งทนุ เยอรมน ี 100.00 100.00 

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลติสำรสกดัจำกน ้ำมนัปลำทนู่ำ เยอรมน ี 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUGe รอ้ยละ 100)     
Rügen Fisch AG (RUFI) 
   (ถอืหุน้โดย TUGe รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมน ี 100.00 51.00 

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

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมน ี 100.00 51.00 

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

หยุดด ำเนินกจิกำร เยอรมน ี 100.00 51.00 

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

ผูจ้ ำหน่ำยอำหำรทะเล เยอรมน ี 100.00 51.00 
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   สดัส่วนเงินลงทุน 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  

จดัตัง้ขึ้น 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

ถอืหุน้โดยบรษิทัย่อยของบรษิทั (ต่อ)     
Meekrone Fisch-Feinkost GmbH 
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

ใหบ้รกิำรเชำ่สนิทรพัย ์ เยอรมน ี 100.00 51.00 

Ostsee Fisch Verwaltungs GmbH 
   (ถอืหุน้โดย RUFI รอ้ยละ 100) 

หยุดด ำเนินกจิกำร เยอรมน ี 100.00 51.00 

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

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย 
   อำหำรทะเล 

เยอรมน ี 100.00 51.00 

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

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย 
   อำหำรทะเล 

ลทิเูนีย 100.00 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 
   (TUKL) (ถอืหุน้โดย TFM รอ้ยละ 65) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์ อนิโดนีเซยี 43.49 43.49 

AMG-Thai Union Feedmil (Private) Limited     
(AMG-TFM) (ถอืหุน้โดย TFM รอ้ยละ 51) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์ ปำกสีถำน 34.12 - 

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

ผูเ้พำะพนัธุแ์ละอนุบำลลูกกุง้ 
   เพื่อจ ำหน่ำยและพฒันำสำยพนัธุ ์

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

หยุดด ำเนินกจิกำร ฮอ่งกง 68.50 68.50 

Thammachart Shanghai 
   (ถอืหุน้โดย TSC รอ้ยละ 100) 

หยุดด ำเนินกจิกำร จนี 68.50 68.50 

GGCOF RL Blocker, LLC 
   (ถอืหุน้โดย TUINA รอ้ยละ 100) 

ผูล้งทนุ สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 

TUMD Luxembourg S.a.r.l 
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 90) 

ผูล้งทนุ ลกัเซมเบริก์ 90.00 90.00 

Dalpromryba Limited Liability Company  
   (DPR) (ถอืหุน้โดย TUMD รอ้ยละ 100) 

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล 
   บรรจกุระป๋องและแชแ่ขง็ 

รสัเซยี 90.00 90.00 

Torgovo-Promyshlenny Kompleks  
  “Dalpromryba” Limited Liability Company  
   (TPK) (ถอืหุน้โดย TUMD รอ้ยละ 100) 

คำ้ขำย รสัเซยี 90.00 90.00 

Maguro Limited Liability Company  
   (MGR) (ถอืหุน้โดย TUMD รอ้ยละ 100) 

หยุดด ำเนินกจิกำร รสัเซยี 90.00 90.00 
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บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั สดัส่วนของสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อย
ทีถ่อืโดยกลุ่มบรษิทัไมแ่ตกต่ำงจำกสดัสว่นทีถ่อืหุน้สำมญั 
 
ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2564 TFM ได้ท ำขอ้ตกลงผู้ถอืหุน้เพื่อลงทุนร้อยละ 51 ใน AMG-Thai Union Feedmill (Private) 
Limited ซึง่จดัตัง้ทีป่ระเทศปำกสีถำน ดว้ยทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 340 ล้ำนรูปีปำกสีถำน หรอืจ ำนวนเทยีบเท่ำ 69.9 ล้ำนบำท 
เพื่อด ำเนินธุรกจิผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์AMG-TFM ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 96 ล้ำนรูปีปำกสีถำน หรอื
จ ำนวนเทยีบเท่ำ 17.5 ลำ้นบำทในเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2564  
 
ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 SCC ได้จดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่คอื Japan Pet Nutrition Co., Ltd. ในประเทศญี่ปุ่ น  
เพื่อด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์และผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวข้องกบัสตัว์  ซึ่งมสีดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 90 โดยมี
จ ำนวนหุน้สำมญัจ ำนวน 50,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 เยน บรษิทัย่อยไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้เป็นจ ำนวน 4,500,000 เยน 
หรอืเทยีบเท่ำจ ำนวน 1.4 ลำ้นบำท 
 
ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 TUGe ใช้สทิธทิี่จะซื้อส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมจำกผู้ถอืหุน้เดมิของ Rügen Fisch  
ซึ่งกลุ่มบรษิทัเคยรบัรู้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น กำรใช้สทิธดิงักล่ำวส่งผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของกลุ่มเพิม่ขึ้น
จำกรอ้ยละ 51 เป็นรอ้ยละ 100 โดยรำคำซือ้คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 44.8 ลำ้นยโูร หรอืเทยีบเท่ำกบั 1,703.1 ลำ้นบำท  
 
กำรซือ้ธรุกจิใน พ.ศ. 2563 ซึง่ด ำเนินกำรเสรจ็สิน้แลว้ 
 
ในระหวำ่งไตรมำสที ่2 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำและหน้ีสนิที่รบัมำสุทธจิำก
กำรซื้อธุรกจิของ TUMD เสรจ็สิน้แล้ว โดยผลของกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมไม่ไดม้คีวำมแตกต่ำงจำกที่ไดร้ำยงำนไวใ้นงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อยำ่งมสีำระส ำคญั กลุ่มบรษิทัไดป้รบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่ไดม้ำและ
ค่ำควำมนิยมแล้วในระหว่ำงงวด เน่ืองจำกผลกระทบที่เกดิจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรดงักล่ำวต่องบกำรเงนิไม่เป็นสำระส ำคญั 
โดยกำรเปลีย่นแปลงสำมำรถสรปุไดด้งัน้ี 
 
 พนับำท 
  
คำ่ควำมนิยม 132,703 
คำ่ควำมนิยม - ตำมทีเ่คยแสดงไว ้ 256,216 
กำรปรบัปรงุมลูคำ่ยตุธิรรม (123,513) 
  
รำยละเอยีดของกำรปรบัปรงุมลูคำ่ยตุธิรรมเป็นดงัน้ี  
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 75,430 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเพิม่ขึน้ 76,933 
หน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีพิม่ขึน้ (28,850) 
คำ่ควำมนิยมลดลง (123,513) 
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11.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมระหวำ่งงวดมดีงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม  ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี เงินลงทุนท่ีรบัรู้ตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 9,043,879 788,757 
สว่นแบ่งขำดทุน (65,405) - 
สว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่น 19,018 - 
เงนิปันผลรบั (105,240) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 537,007 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 9,429,259 788,757 
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รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มมดีงัต่อไปน้ี 
 

   สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนได้เสีย 

   
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 

   
30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ จดัตัง้ขึ้นในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ         
บรษิทั ลคักี ้ยเูนี่ยน ฟู้ดส์ จ ำกดั ผูผ้ลติและส่งออกปอูดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 541,028 503,377 
Avanti Feeds Limited (บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยอ์นิเดยี) (1) ผูผ้ลติและส่งออกอำหำรสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ำกกุง้ อนิเดยี 15.43 15.43 71,922 71,922 1,186,141 1,023,852 
Avanti Frozen Foods Private Limited (ถอืหุน้โดย Avanti Feeds  
   Limited รอ้ยละ 60) (2) 

ผูผ้ลติและส่งออกผลติภณัฑจ์ำกกุง้ อนิเดยี 54.53 54.53 679,335 679,335 1,233,476 1,168,006 

     788,757 788,757 2,960,645 2,695,235 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         
บรษิทั ทเีอน็ ฟำยน์ เคมคีอลส ์จ ำกดั (ถอืหุน้โดย TUM รอ้ยละ 49) ผูผ้ลติและส่งออกผลติภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ำกอำหำรทะเล ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 61,891 64,911 
LDH (La Doria) Limited (ถอืหุน้โดย JWUK รอ้ยละ 20) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำร สหรำชอำณำจกัร 20.00 20.00 95,940 95,940 638,576 572,461 
Red Lobster Master Holdings. L.P. (RL) (ถอืหุน้โดย TUINA  ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิำ 25.00 25.00 8,179,652 8,179,652 5,093,207 5,128,678 
   และ GGCOF RL Blocker, LLC รวมรอ้ยละ 25)         
Avanti Feeds Limited (บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยอ์นิเดยี) (1) 
   (ถอืหุน้โดย TUAIH รอ้ยละ 8.78) 

ผูผ้ลติและส่งออกอำหำรสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ำกกุง้ อนิเดยี 8.78 8.78 40,884 40,884 674,940 582,594 

     8,360,546 8,360,546 6,468,614 6,348,644 
     9,149,303 9,149,303 9,429,259 9,043,879 
 

(1) เงนิลงทุนของกลุ่มบรษิทัใน Avanti Feeds Limited รวมเป็นรอ้ยละ 24.21 (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 24.21) 
(2) บรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม เน่ืองจำกบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงในบรษิทัรว่มไมเ่กนิกึง่หน่ึงของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
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11.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ระหวำ่งงวด มดีงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม  ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี เงินลงทุนท่ีรบัรู้ตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้)  225,291 959 
เพิม่ขึน้ 20,825 - 
สว่นแบ่งขำดทุน (39,657) - 
กำรจดัประเภทใหม่ 21,852 - 
กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน (30,000) (959) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 10,830 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 209,141 - 
 

รำยละเอยีดเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้มดีงัต่อไปน้ี 
 

       มูลค่ำตำมบญัชี 
   สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

   
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
   30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้น 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 

พ.ศ. 2564
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษัท        
Seafood International Two  
   FZCO (กำรร่วมคำ้ของ TU  
   และบรษิทัอื่นในสดัส่วน 50:50) 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
อำหำร 

สหรฐัอำหรบั      
เอมเิรตส ์

50.00 50.00 959 959 - - 

         
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษัทย่อย        
Moresby International  
   Holdings Inc. 

ผูล้งทุนในธุรกจิกำร 
 จบัปลำ 

หมู่เกำะ 
บรติชิ 

33.22 33.22 170,655 170,655 125,853 134,913 

   (กำรร่วมคำ้ของ TUM และ 
   บรษิทัอื่นในสดัส่วน 33:67) 

 เวอรจ์ิน้       

Seafood International Holdco 
   (กำรร่วมคำ้ของ TUGe และ 
   บรษิทัอื่นในสดัส่วน 41:59) 

ผูล้งทุน หมู่เกำะเคย์
แมน 

41.00 41.00 59,150 
 

59,150 
 

34,679 63,352 

Aegir Seafood Company (1) ผูผ้ลติตบัปลำ ไอซแ์ลนด์ - - 20,372 20,372 22,884 22,126 
Food and Beverage United  

Co., Ltd. (กำรร่วมคำ้ของ TUI 
และบรษิทัอื่นในสดัส่วน 49:51) 

ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำย
อำหำรโภชนำกำรและ
ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่ม 

ไทย 49.00 49.00 15,925 4,900 15,925 4,900 

บรษิทั อนิเตอรฟ์ำรม์ำ-ซวีติำ้ 
  จ ำกดั (กำรร่วมคำ้ของ TUI 
และบรษิทัอื่นในสดัส่วน 49:51) 

ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำย
อำหำรเสรมิ 

ไทย 49.00 - 9,800 - 9,800 - 

รวม     276,861 256,036 209,141 225,291 
 
(1) เงนิลงทุนน้ีเป็นเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทัดงักล่ำว โดยกลุ่มบรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในกำร

รว่มคำ้ เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงกึง่หน่ึงของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
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  12 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และค่ำควำมนิยม สทุธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และคำ่ควำมนิยมส ำหรบังวดมดีงัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์  
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน ค่ำควำมนิยม 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 26,690,925 16,535,443 13,414,318 
กำรปรบัปรงุมลูคำ่ยตุธิรรมจำกกำรทยอยซือ้ธรุกจิ 75,430 76,933 (123,513) 
ซือ้สนิทรพัย ์ 1,990,398 59,421 - 
จดัประเภทรำยกำรใหม ่ (108,830) 107 - 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด สทุธ ิ (79,291) (1) - 
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด สทุธ ิ (3,361) (25) - 
กำรดอ้ยคำ่ - - (105,000) 
คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,594,094) (193,695) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 346,853 560,424 448,188 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 27,318,030 17,038,607 13,633,993 
 
เมื่อวนัที่ 15 เมษำยน พ.ศ. 2564 เกดิเหตุเพลงิไหม้โรงงำน Sassnitz ในประเทศเยอรมนี ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทั บรษิทัประกนัภยั 
และผู้ส ำรวจอยู่ระหว่ำงกำรประเมินควำมเสยีหำย และรำยงำนจำกผู้ส ำรวจยงัไม่สรุปผล ณ วนัที่ในรำยงำน กลุ่มบริษทัมปีระกนั
ครอบคลุมทัง้ทรพัยส์นิและกำรหยดุชะงกัของธรุกจิ 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 4,319,110 1,808,911 
ซือ้สนิทรพัย ์ 84,511 34,809 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (91) 91 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด สทุธ ิ (3,155) - 
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด สทุธ ิ (18) - 
คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (262,534) (101,900) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 4,137,823 1,741,911 
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  13 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 502,801 267,162 - 85,839 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 6,237,837 9,057,258 3,270,900 6,057,659 
ทรสัตร์ซีทีและสนิเชื่อเพื่อกำรส่งออก 503,297 4,081,669 80,544 745,926 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 7,243,935 13,406,089 3,351,444 6,889,424 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงมลูคำ่ตำมบญัช ีเน่ืองจำกเงนิกู้ยมืดงักล่ำว
มรีะยะเวลำครบก ำหนดสัน้ 
 
  14 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กจิกำรอื่น 11,490,799 10,573,982 2,359,609 1,811,875 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 21) 112,906 196,069 415,686 369,562 
คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ยและเจำ้หน้ีอื่น - กจิกำรอื่น 8,650,118 7,611,107 679,651 727,199 
คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ยและเจำ้หน้ีอื่น  
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,300 37,678 29,856 114 
เงนิปันผลคำ้งจำ่ย 26,543 23,808 2,967 1,415 
เงนิมดัจ ำและรำยไดร้บัล่วงหน้ำ 273,349 258,136 72,445 54,378 
เจำ้หน้ีคำ่ซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์     
   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - กจิกำรอื่น 356,392 360,075 48,105 41,985 
เจำ้หน้ีคำ่ซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,796 6,715 204 84 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 20,924,203 19,067,570 3,608,523 3,006,612 
 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยตุธิรรม เน่ืองจำกรำยกำรดงักล่ำวเป็นหน้ีสนิระยะสัน้ 
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  15 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สทุธิ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี สทุธ ิ 14,223,587 1,624,950 14,102,090 1,508,378 
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีนของเงนิกูย้มืระยะยำว 
   จำกสถำบนักำรเงนิ สทุธ ิ 12,739,105 12,782,849 12,374,319 12,484,222 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สทุธ ิ 26,962,692 14,407,799 26,476,409 13,992,600 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหวำ่งงวดแสดงไดด้งัน้ี 
 

 
ข้อมลูทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมลูทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 14,407,799 13,992,600 
เพิม่ขึน้ 12,223,300 12,124,300 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิ 16,486 16,486 
กำรจำ่ยคนืเงนิกูย้มื (44,742) - 
กำรจำ่ยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงนิ (110,836) (110,836) 
จดัประเภทรำยกำรใหม ่ 168 - 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 453,183 453,859 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 17,334 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 26,962,692 26,476,409 
 
ในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทัเข้ำท ำสญัญำเงนิกู้ยมืส่งเสรมิควำมยัง่ยนืกบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยวงเงนิสนิเชื่อรวมเป็นจ ำนวน 12,000 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรคนืหน้ีที่มอียู่ รวมถึงวตัถุประสงค์ทัว่ไปของบรษิทั 
ส ำหรบัอตัรำดอกเบี้ยนัน้มคีวำมเชื่อมโยงกบัตวับ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยนื ซึ่งหำกบรษิทัสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนควำมยัง่ยนืตำมที่ระบุไว้ ก็จะได้รบัส่วนลดอตัรำดอกเบี้ย  ซึ่งตวับ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยนืส ำหรบับรษิทั 
ที่ก ำหนดไว้คอื กำรรกัษำอนัดบัในดชันีควำมยัง่ยนืดำวโจนส์ หรือ DJSI สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกได้ตำมเป้ำหมำย  
และเพิ่มกำรก ำกับดูแลในห่วงโซ่อุปทำนด้วยกำรใช้กำรตรวจสอบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้มำกขึ้น และ/หรือ มีกำรตรวจสอบ 
บนเรอืประมงปลำทูน่ำใหม้ำกยิง่ขึน้ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดเ้บกิเงนิกูย้มืมำแลว้ทัง้จ ำนวน 
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ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นสญัญำกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งเพื่อใช้
ในกำรด ำเนินงำน ซื้อเครื่องจกัร ลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ และก่อสรำ้งโรงงำน เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิจ ำนวน 163.72 ล้ำนบำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 90.54 ล้ำนบำท) ค ้ำประกนัโดยที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
ของกลุ่มบรษิทั โดยกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสญัญำวงเงนิสนิเชื่อ รวมทัง้รกัษำอตัรำส่วน
ทำงกำรเงนิบำงประกำร และรวมถึงกำรจ ำกดักำรก่อหน้ี กำรท ำสญัญำเช่ำเพื่อกำรลงทุน รำยจ่ำยฝ่ำยทุน รำยกำรเกี่ยวกบักิจกำร 
ในกลุ่มบรษิทั กำรจดัสรรและจำ่ยเงนิปันผล 
 
มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกผลกระทบของกำรคดิลดไมม่สีำระส ำคญั 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิหลำยแหง่ทีย่งัไมไ่ดใ้ชด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
   
สกุลเงนิบำท 32,848 ลำ้นบำท 26,868 ลำ้นบำท 
สกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ 208 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ 239 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ 
สกุลเงนิยโูร 7 ลำ้นยโูร 20 ลำ้นยโูร 
สกุลเงนิรเูปีย 55,000 ลำ้นรูเปีย - 
สกุลเงนิดอลลำรแ์คนำดำ 2 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ 1 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ 
 
  16 หุ้นกู้ สทุธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งัน้ี 
 

 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 29,340,852 
กำรจำ่ยคนืหุน้กู ้ (1,550,000) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรออกหุน้กู้รอตดัจ่ำย 3,273 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 151,133 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 27,945,258 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของหุน้กู้ ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 มจี ำนวน 29,038 ล้ำนบำท มูลค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวอ้ำงองิจำกสมำคมตลำด
ตรำสำรหน้ีไทย ซึง่จดัเป็นขอ้มลูระดบัที่ 1 ในกำรประมำณมลูคำ่ยตุธิรรม 
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  17 เงินปันผล 
  
ในวนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบัผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจ ำนวนเงนิ 3,352 ล้ำนบำท แต่เน่ืองจำกมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
เมื่อวนัที่ 11 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรำหุน้ละ 0.32 บำท รวมเป็น
เงนิจ ำนวน 1,490 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้ำ่ยแลว้เมื่อวนัที ่8 กนัยำยน พ.ศ. 2563 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจำ่ยในอตัรำหุน้ละ 0.40 บำท รวมเป็น
เงนิจ ำนวน 1,862 ลำ้นบำท ซึง่จำ่ยแลว้ในวนัที ่21 เมษำยน พ.ศ. 2564 
 
  18 ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืนสทุธิ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ 1,092,789 85,325 894,735 107,010 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมอืทำงกำรเงนิสทุธ ิ (185,988) 350,747 (660,862) (101,676) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่นสทุธ ิ (44,532) 3,554 (29,395) 4,905 
รวมก ำไร (ขำดทุน) อื่นสทุธ ิ 862,269 439,626 204,478 10,239 
 
  19 ภำษีเงินได้ 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั 475,304 478,856 3,345 3,127 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (45,672) (189,856) (27,537) (26,121) 
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 429,632 289,000 (24,192) (22,994) 
     
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ซ่ึงเกิดจำก     
   - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 429,632 289,000 (24,192) (22,994) 
   - จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - - - - 
รวมคำ่ใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้ 429,632 289,000 (24,192) (22,994) 
 
ภำษเีงนิไดร้ะหวำ่งกำลไดต้ัง้คำ้งจำ่ยโดยใชว้ธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใช้อตัรำภำษถีวัเฉลี่ยเดยีวกบัที่ใช้กบัก ำไรรวมทัง้ปี
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ส ำหรบักลุ่มบรษิทั คอื อตัรำรอ้ยละ 9.13 (30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 อตัรำรอ้ยละ 9.19)  
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  20 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวด (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุน้สำมญั 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งงวด 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก ำไรสทุธทิีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) 4,145,759 2,732,451 2,045,599 1,480,046 
หกั  ดอกเบีย้จำ่ยหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคล้ำยทุน (พนับำท) (148,767) (149,589) (148,767) (149,589) 
ก ำไรส ำหรบังวดทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ 
   ขัน้พืน้ฐำน (พนับำท) 3,996,992 

 
2,582,862 

 
1,896,832 

 
1,330,457 

     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดย 
   ผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (พนัหุน้) 4,655,133 

 
4,769,713 

 
4,655,133 

 
4,769,713 

     
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.86 0.54 0.41 0.28 
 
บรษิทัไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหวำ่งงวดทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้ จงึไมม่กีำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 
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  21 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
21.1 รำยได้ 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,521,832 2,039,342 
   บรษิทัรว่ม 441,717 185,876 140 255 
   กำรรว่มคำ้ 23,533 110,247 5,220 45,553 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 161,540 185,790 72,639 73,371 
 626,790 481,913 1,599,831 2,158,521 
     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บรษิทัยอ่ย - - 414,946 396,537 
   บรษิทัรว่ม - 3,265 - - 
   กำรรว่มคำ้ - 2,709 - 2,709 
 - 5,974 414,946 399,246 
     
รำยได้เงินปันผล     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,684,301 1,065,575 
 - - 1,684,301 1,065,575 
     
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 41,610 54,675 
   บรษิทัรว่ม 51,856 10,797 25 73 
   กำรรว่มคำ้ 203 - 41 - 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 73 192 73 143 
 52,132 10,989 41,749 54,891 
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 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัยอ่ย - - 3,018,065 3,871,189 
   บรษิทัรว่ม 821,379 721,651 190 526 
   บรษิทัรว่มคำ้ 39,988 126,388 13,856 45,553 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 309,633 353,764 139,903 135,541 
 1,171,000 1,201,803 3,172,014 4,052,809 
     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บรษิทัยอ่ย - - 800,122 836,121 
   บรษิทัรว่ม - 6,864 - - 
   บรษิทัรว่มคำ้ - 5,658 - 5,658 
 - 12,522 800,122 841,779 
     
รำยได้เงินปันผล     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,833,591 1,147,855 
   บรษิทัรว่ม - - 50,000 45,693 
 - - 1,883,591 1,193,548 
        
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัยอ่ย - - 92,461 108,785 
   บรษิทัรว่ม 114,350 21,381 54 197 
   กำรรว่มคำ้ 206 81 44 - 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 169 457 169 387 
 114,725 21,919 92,728 109,369 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

40 

 
21.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และสินทรพัยถ์ำวร 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บรษิทัยอ่ย - - 476,381 544,651 
   บรษิทัรว่ม 243,409 295,015 489 403 
   กำรรว่มคำ้ 41,928 24,401 - 24,401 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 450,928 138,510 21,451 15,656 
 736,265 457,926 498,321 585,111 
     
ซ้ือสินทรพัยถ์ำวร      
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,912 24,110 141 1,218 
 16,912 24,110 141 1,218 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บรษิทัยอ่ย - - 954,987 1,000,745 
   บรษิทัรว่ม 702,045 872,742 907 598 
   กำรรว่มคำ้ 68,597 24,401 - 24,401 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 696,455 404,252 44,469 46,395 
 1,467,097 1,301,395 1,000,363 1,072,139 
     
ซ้ือสินทรพัยถ์ำวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
   บรษิทัยอ่ย - - - 120 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 38,054 43,285 335 5,213 
 38,054 43,285 335 5,333 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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21.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร และซ้ือสินทรพัยถ์ำวร  

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั สทุธิ     
   บรษิทัยอ่ย - - 985,005 1,357,537 
   บรษิทัรว่ม 173,954 258,739 28 13 
   กำรรว่มคำ้ 23,977 89,699 5,379 23,138 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 45,096 42,600 12,857 10,017 
 243,027 391,038 1,003,269 1,390,705 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 720,527 700,149 
   กำรรว่มคำ้ 2,673 2,504 2,673 2,504 
 2,673 2,504 723,200 702,653 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 403,855 352,883 
   บรษิทัรว่ม 61,093 146,033 171 161 
   กำรรว่มคำ้ 147 - - - 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 51,666 50,036 11,660 16,518 
 112,906 196,069 415,686 369,562 
     
สินทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

    

   บรษิทัยอ่ย - - 427,082 - 
 - - 427,082 - 
     
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ ์
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   

 
 

 

   บรษิทัยอ่ย - - 49 - 
 - - 49 - 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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21.4 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัยอ่ย - - 189,169 206,169 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 142,571 151,701 115,103 117,593 
 142,571 151,701 304,272 323,762 
 

21.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
   แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

    

   บรษิทัยอ่ย - - 17,290,193 13,038,591 
 - - 17,290,193 13,038,591 
 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหวำ่งงวดสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมลูทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - 13,038,591 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ - 37,976,991 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (32,328,900) 
จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (1,971,563) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 575,074 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) - 17,290,193 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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คำ่เผื่อขำดทุนจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถกระทบยอดไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมลูทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
คำ่เผื่อขำดทุนตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) (244,913) (257,644) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น (16,542) (16,983) 
คำ่เผื่อขำดทุนปลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (261,455) (274,627) 
 

21.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บรษิทัยอ่ย - - 597,666 80,960 
บรษิทัรว่ม 37,800 45,100 - - 
 37,800 45,100 597,666 80,960 
 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนัระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมลูทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 45,100 80,960 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 23,900 1,038,225 
คนืเงนิกูย้มื (31,200) (521,401) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (118) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 37,800 597,666 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอกจ ำนวน 14.10 ล้ำนบำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 14.05 ลำ้นบำท) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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21.7 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงินให้กู้ยืมระยะยำว     
   แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั สทุธิ     
   บรษิทัยอ่ย - - 38,799,581 33,624,499 
 - - 38,799,581 33,624,499 
 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัระหวำ่งงวดสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมลูทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - 33,624,499 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ - 2,426,450 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (874,470) 
จดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,971,563 
จดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกดอกเบีย้คำ้งรบัจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 154,445 
แปลงเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11) - (146,703) 
กำรปรบัปรงุมลูคำ่ยตุธิรรมของรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่ง - (3,752) 
คำ่เผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยคำ่ - (145,684) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 1,793,233 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) - 38,799,581 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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คำ่เผื่อผลขำดทุนเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถกระทบยอดไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมลูทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
คำ่เผื่อขำดทุนตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - (554,368) 
เพิม่ขึน้จำกขำดทุนจำกคำ่เผื่อทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนระหวำ่งงวด - (145,684) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (33,779) 
คำ่เผื่อขำดทุนปลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) - (733,831) 
 

21.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 
 
คำ่ตอบแทนทีจ่ำ่ยหรอืคำ้งจำ่ยส ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงัน้ี 
 

 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม  ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 165,839 157,658 125,698 106,755 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 42,294 57,360 14,134 11,411 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 27,709 29,140 19,584 16,679 
 235,842 244,158 159,416 134,845 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  22 ข้อมลูกระแสเงินสด 
 
กำรกระทบยอดก ำไรสทุธใิหเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 4,704,403 3,164,988 2,021,407 1,457,052 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - (20,176) - - 
   รวม 4,704,403 3,144,812 2,021,407 1,457,052 
     
รำยกำรปรบักระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     
   คำ่เสื่อมรำคำ  1,832,126  1,758,702 317,012 309,179 
   คำ่ตดัจ ำหน่ำย  193,695  187,181 101,901 99,640 
   (ก ำไร) ขำดทุน จำกกำรดอ้ยคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ สทุธ ิ  (12,076) (5,107) 147,729 (46,541) 
   (กลบัรำยกำร) คำ่เผื่อกำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้คงเหลอื  (40,315) (82,125) 4,912 (18,509) 
   คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ - - 959 - 
   คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่สนิทรพัย ์
      ทำงกำรเงนิ 

 
30,000 

 
16,314 

 
- 

 
- 

   คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม 105,000 - - - 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 132,662 133,065 38,629 45,150 
   ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยข์องกลุ่มทีจ่ ำหน่ำยที ่
      จดัประเภทไวเ้พื่อขำย 

 
- 

 
10,990 

 
- 

 
- 

   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยทีด่นิ 
      อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธ ิ

  
18,043  

 
72,663 

 
(725) 

 
(3,921) 

   สว่นแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
      และกำรรว่มคำ้ 

 
105,062 

 
596,677 

 
- 

 
- 

   กำรปรบัปรงุมลูคำ่ยตุธิรรมเงนิลงทุน (447,084) (492,406) - - 
   กำรปรบัปรงุมลูคำ่ยตุธิรรมสญัญำอนุพนัธ ์ 1,893,579 1,084,952 1,983,705 1,134,857 
   ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น (1,783,561) (1,106,626) (1,784,155) (1,040,708) 
   รำยไดเ้งนิปันผล (376) - (1,883,968) (1,193,548) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 830,670 872,829 718,015 737,333 
   ดอกเบีย้รบั (19,249) (42,915) (816,305) (862,752) 
   รวม 2,838,176 3,004,194 (1,172,291) (839,820) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน     
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง  (2,598,689) 1,073,023 408,129 1,009,850 
   สนิคำ้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง  (2,656,225) 2,709,506 (926,624) 495,812 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง  163,879  185,163 (7,643) (25,230) 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง  4,912  26,859 1,076 (4,932) 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง)  1,225,158  (1,416,056) 526,153 (743,304) 
   หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง)  (226,776) 27,696 18,248 (14,138) 
   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง)  113,085  (14,795) 18,020 3,944 
   จำ่ยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  (29,831) (23,683) - (1,961) 
   รวม (4,004,487) 2,567,713 37,359 720,041 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 4,704,403 3,144,812 2,021,407 1,457,052 
รำยกำรปรบักระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 2,838,176 3,004,194 (1,172,291) (839,820) 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน (4,004,487) 2,567,713 37,359 720,041 
เงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 3,538,092 8,716,719 886,475 1,337,273 
   - จำ่ยภำษเีงนิได ้ (408,763) (260,516) (19,736) (5,132) 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 3,129,329 8,456,203 866,739 1,332,141 
 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  23 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 
 
23.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
กลุ่มบรษิทัมภีำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจำ่ยฝ่ำยทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรู ้มดีงัน้ี 
 
 ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
สญัญำสรำ้งอำคำรโรงงำนและ 
   คลงัสนิคำ้  

413 ลำ้นบำท 
- 

 14,360 ลำ้นรเูปีย 

147 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นยโูร 

 60,413 ลำ้นรเูปีย 

19 ลำ้นบำท 
- 
- 

6 ลำ้นบำท 
- 
- 

สญัญำซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 147 ลำ้นบำท 
4 ลำ้นยโูร 

 4 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 
2 ลำ้นเยน 

6,287 ลำ้นรเูปีย 

 137 ลำ้นบำท 
2.1 ลำ้นยโูร 

 4 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 
2 ลำ้นเยน 

- 

14 ลำ้นบำท 
- 
- 
- 
- 

2 ลำ้นบำท 
- 
- 
- 
- 

สญัญำซือ้สนิทรพัยถ์ำวรและ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 

14 ลำ้นบำท - 4 ลำ้นบำท - 

สญัญำซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 5 ลำ้นบำท 
- 

6 ลำ้นบำท 
0.1 ลำ้นยโูร 

- 
- 

- 
- 

 
23.2 กำรค ำ้ประกนั 

 
ก) ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิทัจ ำนวน 29 ล้ำนบำท  

(ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 32 ลำ้นบำท) ซึง่เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทั 
ข) ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิทัย่อยจ ำนวน 85 ล้ำนบำท 

8 ลำ้นยโูร 3 ลำ้นโครนนอรเ์วย ์และ 1 ล้ำนสลอ็ตตโิปแลนด ์(ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 86 ล้ำนบำท 7 ล้ำนยูโร 
3 ลำ้นโครนนอรเ์วย ์และ 1 ลำ้นสลอ็ตตโิปแลนด)์ ซึง่เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัยอ่ย 

ค) ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงมหีนังสอืค ้ำประกนัจ ำนวน 13 ล้ำนดอลลำรส์หรฐัฯ (ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 14 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ) ซึ่งออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิแห่งหน่ึงเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิ
สนิเชื่อใหแ้ก่กำรรว่มคำ้ของกลุ่มบรษิทั 

ง) ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิทัจ ำนวน 20 ล้ำนยูโร  
4 ล้ำนดอลลำรแ์คนำดำ 41 ล้ำนหยวน และ 8 ล้ำนดอลลำรส์หรฐัฯ (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 21 ล้ำนยูโร 9 
ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ และ 41 ลำ้นหยวน) เพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัยอ่ยของกลุ่มบรษิทั 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  24 เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เมื่อวนัที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมกีำรออกหุน้กู้ส่งเสรมิควำมยัง่ยนืมูลค่ำ 5,000 ล้ำนบำท ใหก้บัผูล้งทุนสถำบนั ชนิดระบุ 
ชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มปีระกนั อำยุ 7 ปี อตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.47 ต่อปี โดยมลีกัษณะทำงกำรเงนิแบบ Step up/Step down 
ซึ่งเป็นโครงสร้ำงที่มอีตัรำดอกเบี้ยที่เพิม่ขึน้หรอืลดลงขึน้อยู่กบัควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนสู่เป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนื โดยมกีำ ร
เชื่อมโยงอตัรำดอกเบี้ยของหุน้กู้กบัเป้ำหมำยด้ำนควำมยัง่ยนื (Sustainability Performance Targets หรอื SPTs) ประกอบดว้ย  
กำรขึน้ทะเบยีนใน DJSI Emerging Markets และไดร้บักำรจดัอนัดบัเป็น 10 บรษิทัแรกของ DJSI Food Products Industry Index 
กำรลดควำมเขม้ขน้ของกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทัง้หมด ซึ่งรวมถงึกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้พลงังำน
ให้ได้ร้อยละ 4 ต่อปี และกำรเพิม่กำรตรวจสอบด้วยวธิอีิเล็กทรอนิกส์ และ/หรอื มผีู้สงัเกตกำรณ์ตรวจสอบบนเรอืประมงปลำทูน่ำ  
โดยผู้ลงทุนในหุน้กู้ส่งเสรมิควำมยัง่ยนืของบรษิทัในครัง้น้ีจะมโีอกำสได้รบัอตัรำดอกเบี้ยที่เพิม่ขึ้นหรอืลดลงในปี  พ.ศ. 2566 และ  
ปี พ.ศ. 2569 
 
เมื่อวนัที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัมีมติอนุมตัิกำรขำยที่ดินของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ให้แก่บริษทั 
ที่เกี่ยวโยงกนั โดยที่ดินดงักล่ำวมีรำคำทุน 349 ล้ำนบำท และมูลค่ำที่จะขำยเท่ำกบั 380 ล้ำนบำท โดยบริษทัย่อยดงักล่ำว 
มจีุดประสงค์เพื่อน ำเงนิที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยดงักล่ำวไปซื้อที่ดนิในบรเิวณที่ใกล้โรงงำนเดมิยิง่ขึน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรขยำย
โรงงำนและรองรบัก ำลงักำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ในอนำคตของบรษิทัยอ่ย 
 
ในวนัที่ 9 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำท
ต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนรวม 2,095 ลำ้นบำท โดยมกี ำหนดจำ่ยเงนิปันผลในวนัที ่7 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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