
 

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต  
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูล  
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ข้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ  
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทวี  รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 4,364,770 6,286,409 3,266,648 5,246,046

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 9, 21 17,643,516 13,319,536 4,427,846 4,002,364

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั

และกจิการอนื สุทธิ 21 10,595 8,944 21,062,725 13,038,591

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 10 45,408,801 38,546,197 4,148,241 3,471,029

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 7 382,345 1,408,438 1,168,274 999,827

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 776,995 888,550 62,282 38,042

สนิทรพัยข์องกลุม่ทจีาํหน่ายทจีดัประเภทไวเ้พอืขาย

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 7,283 6,463 - -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 68,594,305 60,464,537 34,136,016 26,795,899

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 5,138 5,017 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 

และการรว่มคา้ตามวธิรีาคาทุน สุทธิ 11 - - 38,191,285 32,197,933

เงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี สุทธิ 11 13,016,080 9,269,170 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 7 15,613,177 12,477,542 423,581 9,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั

และกจิการอนื สุทธิ 21 678 601 38,144,795 33,624,499

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน สุทธิ 87,379 67,840 442,288 442,288

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ 12 27,123,105 26,690,925 4,038,126 4,319,110

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 1,274,535 1,339,024 385,835 418,799

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธ ิ 12 17,480,268 16,535,443 1,728,777 1,808,911

คา่ความนิยม สุทธิ 12 14,043,923 13,414,318 - -

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 7 1,122,752 1,648,860 1,184,740 1,656,735

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,450,288 2,056,799 79,109 42,826

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 875,045 604,596 25,272 26,285

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 93,092,368 84,110,135 84,643,808 74,546,386

รวมสินทรพัย ์    161,686,673 144,574,672 118,779,824 101,342,285

กรรมการ   ___________________________________________     กรรมการ   ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 11,098,998 13,406,089 8,537,343 6,889,424

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 14, 21 21,974,251 19,067,570 3,244,302 3,006,612

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื 21 98,850 59,147 565,744 80,960

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธิ 15 12,605,088 1,624,950 12,495,398 1,508,378

สว่นของหุน้กูท้ถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธิ 16 2,999,751 6,049,050 2,999,751 6,049,050

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่ทถีงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 389,578 414,227 100,733 96,701

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 438,128 392,925 - -

หนีสนิสญัญาอนุพนัธ์ 7 1,914,881 482,044 1,877,286 344,214

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 760,592 2,496,786 189,040 177,005

หนีสนิของกลุม่ทจีาํหน่ายทจีดัประเภทไวเ้พอืขาย

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ 22,230 19,785 - -

รวมหนีสินหมุนเวียน 52,302,347 44,012,573 30,009,597 18,152,344

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 15 13,277,997 12,782,849 12,825,212 12,484,222

หุน้กู ้สุทธิ 16 26,572,252 23,291,802 26,572,252 23,291,802

หนีสนิตามสญัญาเชา่ สุทธิ 653,932 787,091 303,732 332,867

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,861,802 2,700,091 800,473 748,414

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 4,813,169 4,411,641 - -

หนีสนิสญัญาอนุพนัธ์ 7 2,187,484 516,518 2,118,897 418,785

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 504,653 335,459 131,970 98,488

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 50,871,289 44,825,451 42,752,536 37,374,578

รวมหนีสิน 103,173,636 88,838,024 72,762,133 55,526,922

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,492,954 1,492,954 1,492,954 1,492,954

ทุนทอีอกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 1,192,954 1,192,954 1,192,954 1,192,954

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

กาํไรสะสม 

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

สาํรองหุน้ทุนซอืคนื 1,519,051 1,519,051 1,519,051 1,519,051

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 35,136,355 33,235,050 19,069,647 18,522,873

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

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (5,452,544) (8,290,054) (292,219) 52,227

รวม 50,974,389 46,235,574 40,068,006 39,865,678

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

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 56,924,074 52,185,259 46,017,691 45,815,363

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 1,588,963 3,551,389 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 58,513,037 55,736,648 46,017,691 45,815,363

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 161,686,673 144,574,672 118,779,824 101,342,285

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 21 35,539,225 34,784,080 4,911,765 5,116,353

ตน้ทุนขาย 21 (29,148,463) (28,456,826) (4,065,756) (4,352,102)

กาํไรขนัต้น 6,390,762 6,327,254 846,009 764,251

รายไดด้อกเบยี 21 6,296 15,008 443,677 391,066

รายไดเ้งนิปันผล 21 63 29 2,473,384 1,464,088

รายไดอ้นื 21 190,906 283,161 77,870 67,464

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 6,588,027 6,625,452 3,840,940 2,686,869

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (2,444,023) (2,098,133) (299,360) (184,465)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (2,061,860) (2,231,057) (522,247) (557,400)

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่สนิทรพัยท์างการเงนิ สุทธิ (16,915) 31,315 (31,226) (248,531)

กําไร (ขาดทุน) อนืสุทธิ 648,056 301,580 109,788 39,507

ตน้ทุนทางการเงนิ (444,356) (437,030) (393,562) (370,412)

กาํไรก่อนส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ทีรบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย 2,268,929 2,192,127 2,704,333 1,365,568

สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี (2,770) 257,826 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,266,159 2,449,953 2,704,333 1,365,568

ภาษีเงนิได้ (251,033) (308,003) (21,911) (10,878)

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 2,015,126 2,141,950 2,682,422 1,354,690

ขาดทุนสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (13,370) - -

กาํไรสาํหรบังวด 2,015,126 2,128,580 2,682,422 1,354,690

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน):

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการดาํเนินงานตอ่เนือง 1,936,793 2,069,527 2,682,422 1,354,690

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (13,370) - -

1,936,793 2,056,157 2,682,422 1,354,690

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 78,333 72,423 - -

กาํไรสาํหรบังวด 2,015,126 2,128,580 2,682,422 1,354,690

กาํไรต่อหุ้นทีเป็นของส่วนทีเป็น

ของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท)

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน

จากการดาํเนินงานตอ่เนือง 0.40 0.43 0.56 0.27

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (0.01) - -

รวมกําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.40 0.42 0.56 0.27

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสาํหรบังวด 2,015,126 2,128,580 2,682,422 1,354,690

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ (100,941) 16 (60,915) -

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสทิธทิจีะซอืตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ 4,022 (12,359) - -

สาํรองอนืเพมิขนึ (ลดลง) 702 (8,094) - -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (96,217) (20,437) (60,915) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 1,240,314 1,352,842 - -

สว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็จากเงนิลงทุนทรีบัรู้

ตามวธิสีว่นไดเ้สยีสุทธจิากภาษเีงนิได้ 2,477 (7,054) - -

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากสาํรองรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสุทธจิากภาษเีงนิได้ 1,356,453 (1,399,554) 939,755 (1,387,623)

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสญัญาอนุพนัธสุ์ทธจิากภาษเีงนิได้ (1,855,579) 1,045,225 (1,014,784) 1,291,969

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 743,665 991,459 (75,029) (95,654)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 647,448 971,022 (135,944) (95,654)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,662,574 3,099,602 2,546,478 1,259,036

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,567,882 3,031,199 2,546,478 1,259,036

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 94,692 68,403 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,662,574 3,099,602 2,546,478 1,259,036

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 21 102,546,665 98,938,201 13,938,751 15,325,203

ตน้ทุนขาย 21 (83,843,488) (81,543,522) (11,865,278) (13,291,147)

กาํไรขนัต้น 18,703,177 17,394,679 2,073,473 2,034,056

รายไดด้อกเบยี 21 25,545 57,923 1,259,982 1,253,818

รายไดเ้งนิปันผล 21 439 29 4,357,352 2,657,636

รายไดอ้นื 21 558,695 547,915 210,231 202,524

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 19,287,856 18,000,546 7,901,038 6,148,034

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (6,491,873) (5,671,052) (729,206) (530,376)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (5,931,579) (5,840,787) (1,469,826) (1,535,049)

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่สนิทรพัยท์างการเงนิ สุทธิ (21,309) 33,738 (178,955) (201,990)

กําไร (ขาดทุน) อนืสุทธิ 18 1,510,325 741,206 314,266 49,746

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,275,026) (1,309,859) (1,111,577) (1,107,745)

กาํไรก่อนส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุน

ทีรบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย 7,078,394 5,953,792 4,725,740 2,822,620

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี 11 (107,832) (338,851) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 6,970,562 5,614,941 4,725,740 2,822,620

ภาษีเงนิได้ 19 (680,665) (597,003) 2,281 12,116

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 6,289,897 5,017,938 4,728,021 2,834,736

ขาดทุนสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (33,546) - -

กาํไรสาํหรบังวด 6,289,897 4,984,392 4,728,021 2,834,736

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน):

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่

จากการดาํเนินงานตอ่เนือง 6,082,552 4,822,154 4,728,021 2,834,736

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (33,546) - -

6,082,552 4,788,608 4,728,021 2,834,736

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 207,345 195,784 - -

กาํไรสาํหรบังวด 6,289,897 4,984,392 4,728,021 2,834,736

กาํไรต่อหุ้นทีเป็นของส่วนทีเป็นของ

ผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท)

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน

จากการดาํเนินงานตอ่เนือง 1.26 0.97 0.97 0.55

จากการดาํเนินงานทยีกเลกิ - (0.01) - -

รวมกําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 20 1.26 0.96 0.97 0.55

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสาํหรบังวด 6,289,897 4,984,392 4,728,021 2,834,736

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทุน

สทุธจิากภาษีเงนิได้ (81,724) (29) (41,704) -

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธทิจีะซอืตราสารทุน

สทุธจิากภาษีเงนิได้ 55,373 (35,875) - -

สาํรองอนืเพมิขนึ (ลดลง) 57 (7,326) - -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (26,294) (43,230) (41,704) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 2,431,562 1,656,571 - -

สว่นแบง่กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็จากเงนิลงทุนทรีบัรู้

ตามวธิสีว่นไดเ้สยีสทุธจิากภาษีเงนิได้ 11 21,495 (7,054) - -

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากสํารองรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสทุธจิากภาษีเงนิได้ 2,446,843 (1,724,426) 2,060,168 (2,019,079)

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสญัญาอนุพนัธส์ทุธจิากภาษเีงนิได้ (3,960,497) 1,850,550 (2,362,910) 2,122,305

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 939,403 1,775,641 (302,742) 103,226

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 913,109 1,732,411 (344,446) 103,226

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 7,203,006 6,716,803 4,383,575 2,937,962

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 6,971,741 6,526,638 4,383,575 2,937,962

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 231,265 190,165 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 7,203,006 6,716,803 4,383,575 2,937,962

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ส่วนแบง่กาํไร

(ขาดทุน)

การเปลยีน สาํรอง เบด็เสรจ็จาก การเปลยีน รวม

จดัสรรแล้ว - สาํรอง การ แปลงในมลูค่า รายการ จากเงินลงทุน แปลงสดัส่วน องคป์ระกอบอนื หุ้นกู้ทีมี ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน สาํรองตาม หุ้นทุน ยงัไม่ได้ หุ้นทุน แปลงค่า ยุติธรรมของ ป้องกนั ทีรบัรู้ตามวิธี เงินลงทุนใน ของส่วนของ ลกัษณะ รวมส่วน ทีไมมี่อาํนาจ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ซือคืน จดัสรร ซือคืน งบการเงิน ตราสารทุน ความเสียง ส่วนได้เสียสุทธิ สาํรองอนื บริษทัย่อย เจ้าของ 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

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุของบรษิทัย่อย

เพมิขนึสทุธจิากการเปลยีนแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - - - - 52,281 52,281

การไดม้าซงึสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุจากการรวมธุรกจิ - - - - - - - - - - - - - - - 3,747 3,747

หุน้ทุนซอืคนื - - - - - (1,519,051) - - - - - - - - (1,519,051) - (1,519,051)

สาํรองหุน้ทุนซอืคนื - - - 1,519,051 (1,519,051) - - - - - - - - - - - -

การจา่ยเงนิปันผล - - - - (2,539,441) - - - - - - - - - (2,539,441) (133,751) (2,673,192)

การจา่ยดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 20 - - - - (225,206) - - - - - - - - - (225,206) - (225,206)

กําไรสาํหรบังวด - - - - 4,788,608 - - - - - - - - - 4,788,608 195,784 4,984,392

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - - 1,662,190 (29) 126,124 (7,054) (43,201) - 1,738,030 - 1,738,030 (5,619) 1,732,411

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 31,863,107 (1,519,051) (2,561,701) (45) (134,834) (262,577) (2,096,970) (3,381,104) (8,437,231) 5,949,685 50,666,139 3,484,202 54,150,341

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

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุของบรษิทัย่อย

ลดลงสทุธจิากการเปลยีนแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 - - - - - - - - - - 1,753,648 194,673 1,948,321 - 1,948,321 (1,923,734) 24,587

การจา่ยเงนิปันผล 17 - - - - (3,956,863) - - - - - - - - - (3,956,863) (269,957) (4,226,820)

การจา่ยดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 20 - - - - (224,384) - - - - - - - - - (224,384) - (224,384)

กําไรสาํหรบังวด - - - - 6,082,552 - - - - - - - - - 6,082,552 207,345 6,289,897

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - - 2,407,642 (81,724) (1,513,654) 21,495 55,430 - 889,189 - 889,189 23,920 913,109

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 35,136,355 (1,519,051) (655,926) (81,761) (1,208,436) (257,620) (62,370) (3,186,431) (5,452,544) 5,949,685 56,924,074 1,588,963 58,513,037

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

รวม

จดัสรรแล้ว - การเปลียนแปลง สาํรองรายการ องคป์ระกอบอืน หุ้นกู้ทีมี

ทุนทีออกและ สว่นเกิน สาํรองตาม สาํรอง ยงัไม่ได้ หุ้นทุน ในมูลค่ายติุธรรม ป้องกนั ของส่วนของ ลกัษณะ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย หุ้นทุนซือคืน จดัสรร ซือคืน ของตราสารทุน ความเสียง เจ้าของ 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 - - - - - (1,519,051) - - - - (1,519,051)

สาํรองหุน้ทุนซอืคนื - - - 1,519,051 (1,519,051) - - - - - -

การจ่ายเงนิปันผล - - - - (2,539,441) - - - - - (2,539,441)

การจ่ายดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 20 - - - - (225,206) - - - - - (225,206)

กําไรสาํหรบังวด - - - - 2,834,736 - - - - - 2,834,736

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - - - 103,226 103,226 - 103,226

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 18,780,036 (1,519,051) - (28,236) (28,236) 5,949,685 45,992,063

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 - - - - (3,956,863) - - - - - (3,956,863)

การจ่ายดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 20 - - - - (224,384) - - - - - (224,384)

กําไรสาํหรบังวด - - - - 4,728,021 - - - - - 4,728,021

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - - (41,704) (302,742) (344,446) - (344,446)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 19,069,647 (1,519,051) (41,704) (250,515) (292,219) 5,949,685 46,017,691

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 22 4,011,083 11,511,636 411,926 2,201,617

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนัเพมิขนึ (121) (639) - -

ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ และ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (3,016,678) (2,945,544) (214,330) (336,559)

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (74,152) - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 431,718 78,529 5,648 20,336

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยข์องกลุ่มทจีาํหน่ายทจีดัประเภทไวเ้พอืขาย - 33,831 - -

เงนิสดรบั(จ่าย)จากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 11 (107,418) - (150,583) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - (221,400) (58,617)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 (3,000,550) (41,066) (3,000,550) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 11 (53,900) - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในตราสารทุน (702,337) (45,316) (456,285) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในตราสารหนี (4,081) - - -

เงนิสดจ่ายสุทธเิพอืเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื (742) (47,443) (8,942,214) (1,967,170)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 - - 917,220 2,368,917

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื 21 - (78,775) (2,762,990) (499,800)

ดอกเบยีรบั 22,562 69,386 948,798 823,130

เงนิปันผลรบั 205,482 118,728 4,357,352 2,657,636

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (6,300,217) (2,858,309) (9,519,334) 3,007,873

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั(จ่าย)สุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (2,581,437) 1,802,093 1,600,468 4,305,708

เงนิสดรบั(จ่าย)สุทธจิากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื 39,650 (45,000) 484,901 69,781

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 12,315,300 4,259 12,124,300 -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 16 5,000,000 - 5,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (1,855,781) (53,383) (1,769,000) -

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 16 (5,050,000) (3,500,000) (5,050,000) (3,500,000)

เงนิสดจ่ายตน้ทุนทางการเงนิรอตดับญัชี 15 (110,167) - (110,167) -

เงนิสดจ่ายตน้ทุนจากการออกหุน้กู้ 16 (15,225) - (15,225) -

จ่ายดอกเบยีและตน้ทุนทางการเงนิอนื (1,058,495) (1,184,313) (918,177) (1,016,951)

เงนิสดจ่ายเพอืชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า (392,706) (393,646) (95,125) (103,270)

เงนิสดจ่ายดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน (224,384) (225,206) (224,384) (225,206)

เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระค่าหุน้ของบรษิทัยอ่ยของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 32,970 52,281 - -

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

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (3,946,530) (2,538,397) (3,946,530) (2,538,397)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (267,197) (131,783) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืหุน้ทุนซอืคนื - (1,519,051) - (1,519,051)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 182,894 (7,732,146) 7,081,061 (4,527,386)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สทุธิ (2,106,240) 921,181 (2,026,347) 682,104

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

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 39,295 79,009 5,871 19,602

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 8 3,952,302 5,483,620 3,139,731 4,324,278

รายการทีไม่กระทบเงินสด

เจา้หนีค่าซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 14 275,031 424,553 26,940 46,422

การจดัประเภทรายการใหม่จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 405,579 - -

การไดม้าของสทิธกิารใชส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 206,214 180,244 51,229 16,686

การเพมิเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ยโดยการโอนดอกเบยีคา้งรบัเป็นเงนิใหกู้ย้มื 21 - - 154,445 -

การเพมิเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยโดยการแปลงสภาพเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุน 11 - - 2,772,361 204,122

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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  1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดัและบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งจัดตัง้และจดทะเบียนในประเทศไทย และมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนคือ เลขที่ 72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต ำบลท่ำทรำย  
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสำคร บรษิทัมสี ำนักงำนสำขำ 16 แห่งในจงัหวดักรุงเทพมหำนครและสมุทรสำคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มบรษิทั” 
 
บรษิัทประกอบกิจกำรในประเทศไทย ส่วนบรษิัทย่อยประกอบกิจกำรทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ธุรกิจหลกัของบรษิัทและ
บรษิัทย่อยในประเทศคอืเป็นผู้ผลิตและจดัจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแช่แขง็ แช่เย็น และบรรจุกระป๋อง นอกจำกนี้ บรษิัทย่อยในประเทศ 
ยงัประกอบธุรกจิบรรจุภณัฑ ์สิง่พมิพ ์ธุรกจิอำหำรสตัว์ และผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ 
 
ส่วนธุรกิจหลกัของบรษิัทย่อยในต่ำงประเทศประกอบด้วยบรษิัทย่อยในทวปีอเมรกิำ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์จำก 
กุ้งมังกรและอำหำรทะเลอื่น ๆ และเป็นผู้น ำเข้ำกุ้งและอำหำรทะเลแช่แข็ง เพื่อจดัจ ำหน่ำยให้ภัตตำคำร ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนค้ำส่ง  
และบรษิัทย่อยต่ำง ๆ ในทวีปยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูปและแช่เย็นแบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่ำง ๆ  
ในทวปียุโรป ทวปีอเมรกิำ และทวปีออสเตรเลยี ภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ของตนเอง รวมทัง้บรษิทัย่อยในทวปีเอเชยีซึ่งเป็นผู้ผลิต
และจ ำหน่ำยอำหำรทะเลและอำหำรสตัว ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะบรษิทัระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 
  2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 อย่ำงต่อเน่ือง และมำตรกำรป้องกนัทีเ่ขม้งวดถูกน ำมำใชท้ัว่โลกไดส้่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทัว่โลก รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัท กลุ่มบรษิัทยงัคงติดตำมผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน 
อย่ำงใกลช้ดิ รวมทัง้กำรวำงแผนเพื่อรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
 
เพื่อให้กลุ่มบรษิัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้บรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์และควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทีมจดักำรวกิฤตินี้มีกำรติดตำม
สถำนกำรณ์อย่ำงสม ่ำเสมอกับบรษิัทย่อยในแต่ละภูมิภำค เพื่อให้มัน่ใจว่ำมำตรกำรและกำรตัดสนิใจมปีระสทิธิภำพและสนับสนุน 
กลยุทธข์องกลุ่มบรษิทั นอกจำกนี้กลุ่มบรษิัทมกีำรวเิครำะห์และด ำเนินกำรเพื่อรกัษำธุรกจิให้สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและ 
มสีภำพคล่องดว้ยมำตรกำรส ำรองเงนิ รวมถงึกำรจดักำรตน้ทุนและกำรบรหิำรเงนิทุนหมุนเวยีนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2564 มกีำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 ในจงัหวดัสมุทรสำครซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงำน
หลกัของกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัไดด้ ำเนินกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 เชงิรุก และเพิม่มำตรกำรดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยัเพื่อรบัมอื
กบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว โดยโรงงำนของกลุ่มบรษิทัทุกแห่งในประเทศไทยยงัคงเปิดด ำเนินกำรด้วยก ำลงักำรผลติปกติ และสำมำรถ 
ส่งมอบสนิคำ้ไดต้ำมก ำหนด 
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ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โควดิ-19 ทีม่จี ำนวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ทัว่ประเทศไทย กลุ่มบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบัสุขภำพ ควำมปลอดภยัและ
ควำมเป็นอยู่ของพนักงำน คู่คำ้ ลูกคำ้ และชุมชน อย่ำงต่อเน่ือง เพิม่เตมิจำกมำตรกำรต่ำงๆ ทีไ่ดป้ฏบิตัอิยู่นัน้ กลุ่มบรษิทัไดส้มคัรใจ
ปิดโรงงำนบรษิัทย่อยที่ตัง้อยู่ในจงัหวดัสงขลำเป็นเวลำสองสปัดำห์ โดยกลุ่มบรษิัทยงัคงให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครฐั 
ทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงใกลช้ดิ รวมทัง้ไดป้ฏบิตัติำมมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อควำมปลอดภยัของพนักงำน และชุมชนโดยรอบ กลุ่มบรษิทัมัน่ใจว่ำ
จะสำมำรถผ่ำนวกิฤตนี้ไปได ้
 
  3 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
  4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบังคบัใช้ในวนัที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 
  5 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์  
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญั ขอ้สมมตฐิำน และกำรใช้ดุลยพนิิจเป็นกำรประมำณกำร
เดยีวกนักบักำรประมำณกำรทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
  6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
คณะผู้บรหิำรกลุ่มไทยยูเนี่ยน คือ ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัท ผู้บรหิำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนจำก
ขอ้มลูทีจ่ะถูกสอบทำนโดยคณะผูบ้รหิำรกลุ่มไทยยูเนี่ยน โดยมจีุดประสงค์เพื่อจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบรหิำรงำน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสรำ้งองค์กรเป็นหน่วยธุรกจิตำมประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิำร กลุ่มบรษิัท  
มสี่วนงำนทีร่ำยงำนทัง้สิน้ 3 ส่วนงำน ดงันี้ 

• ผลติภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรปู 
• ผลติภณัฑอ์ำหำรทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ผลติภณัฑอ์ำหำรสตัว ์ผลติภณัฑเ์พิม่มลูค่ำ และธุรกจิอื่น 
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ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรตดัสนิใจ
เกี่ยวกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำน กลุ่มบรษิัทประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำก
ก ำไรขัน้ตน้ ซึง่วดัมลูค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นกำรวดัก ำไรขัน้ต้นในงบก ำไรขำดทุน 
 
กำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกับ
บุคคลภำยนอก ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมไดต้ดัรำยกำรระหว่ำงกนัออกแล้ว ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรจ ำแนกรำยไดเ้ป็นขอ้มูลเดยีวกนักบัขอ้มูล
รำยไดท้ีไ่ดเ้ปิดเผยตำมส่วนงำน 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ของขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด 

ผลิตภณัฑ์ 
อำหำรทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ์ 
อำหำรทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 
และธรุกิจ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์
อำหำรสตัว ์
ผลิตภณัฑ์
เพ่ิมมูลค่ำ 

และธรุกิจอ่ืน 
รวมส่วนงำน

ท่ีรำยงำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำยไดร้วม 51,470,636 45,062,758 22,215,409 118,748,803 (16,202,138) 102,546,665 
หกั  รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (7,663,793) (3,273,868) (5,264,477) (16,202,138) 16,202,138 - 

รวมรำยไดจ้ำกลูกค้ำภำยนอก 
 

43,806,843 
 

41,788,890 
 

16,950,932 
 

102,546,665 
 
- 

 
102,546,665 

       
ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 9,164,236 4,911,000 4,505,882 18,581,118 122,059 18,703,177 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 
   และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ      (12,444,761) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  
   (ไม่รวมรำยไดอ้ื่น)      6,258,416 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (1,275,026) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุน  
   ทีร่บัรูต้ำมวธิสี่วนไดเ้สยี       (107,832) 
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) อื่น ๆ      2,095,004 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้      6,970,562 
ภำษเีงนิได ้      (680,665) 
ก ำไรส ำหรบังวด      6,289,897 
       
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (Point in time) 

 
43,806,843 

 
41,788,890 

 
16,950,932 

 
102,546,665 

 
- 

 
102,546,665 
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ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ผลิตภณัฑ์ 
อำหำรทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ์ 
อำหำรทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 
และธรุกิจ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์
อำหำรสตัว ์
ผลิตภณัฑ์
เพ่ิมมูลค่ำ 

และธรุกิจอ่ืน 
รวมส่วนงำน

ท่ีรำยงำน 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

   30 กนัยำยน พ.ศ. 2563  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
รำยไดร้วม 59,032,140 38,662,338 19,109,292 116,803,770 (17,865,569) 98,938,201 
หกั  รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน (10,747,985) (2,794,609) (4,322,975) (17,865,569) 17,865,569 - 
รวมรำยไดจ้ำกลูกค้ำภำยนอก 48,284,155 35,867,729 14,786,317 98,938,201 - 98,938,201 
       
ผลกำรด ำเนินงำน       
ก ำไรขัน้ต้นของส่วนงำน 10,411,620 3,350,395 3,903,855 17,665,870 (271,191) 17,394,679 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร      (11,511,839) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  
   (ไม่รวมรำยไดอ้ื่น)      5,882,840 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (1,309,859) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุน  
   ทีร่บัรูต้ำมวธิสี่วนไดเ้สยี      (338,851) 
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) อื่น ๆ      1,380,811 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้      5,614,941 
ภำษเีงนิได ้      (597,003) 
ก ำไรส ำหรบังวดจำก 
   กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง      5,017,938 
ขำดทุนส ำหรบังวดจำก 
   กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - (21,997) (11,549) (33,546) - (33,546) 
ก ำไรส ำหรบังวด      4,984,392 
       
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (Point in time) 48,284,155 35,867,729 14,786,317 98,938,201 - 98,938,201 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศำสตร ์
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกตำมสถำนทีต่ัง้ของลูกคำ้สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก   
ประเทศไทย 10,489,051 10,085,051 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 44,045,786 41,192,584 
ประเทศญีปุ่่ น 5,005,791 5,089,694 
ประเทศในทวปียุโรป 29,217,733 28,673,069 
ประเทศอื่น ๆ 13,788,304 13,897,803 
รวมรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 102,546,665 98,938,201 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดทีม่มีูลค่ำเท่ำกบัหรอื
มำกกว่ำรอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบรษิทั 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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  7 มูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถึงรำยกำรทีมู่ลค่ำยุติธรรม
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 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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 - - - - 14,912,994 12,442,028 14,912,994 12,442,028 
      ตรำสำรทุน - - 216 216 - - 216 216 
   มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
      เบด็เสรจ็อ่ืน 

    
    

      ตรำสำรทุน 690,967 26,298 - - 9,000 9,000 699,967 35,298 
สญัญำอนุพนัธ์         
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ 

 
- 

 
- 789,690 

 
1,901,751 - - 789,690 

 
1,901,751 

   สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงนิและอตัรำดอกเบี้ย - - 693,615 1,101,447 - - 693,615 1,101,447 
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 21,792 - - - 21,792 - 
   ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - - 54,100 - - - 54,100 
รวม 690,967 26,298 1,505,313 3,057,514 14,921,994 12,451,028 17,118,274 15,534,840 
         
หน้ีสิน         
สญัญำอนุพนัธ์         
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ - - 

 
3,707,808  

 
312,085 - - 

 
3,707,808  

 
312,085 

   สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัรำดอกเบี้ย - - 305,584  588,744 - - 305,584  588,744 
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 73,372  90,063 - - 73,372  90,063 
   ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - 15,601 - - 7,670 15,601 7,670 
รวม - - 4,102,365 990,892 - 7,670 4,102,365 998,562 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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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 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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 414,581 - - - 9,000 9,000 423,581 9,000 
สญัญำอนุพนัธ์         
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ - - 

 
 1,629,732  1,547,240 - - 

 
 1,629,732  1,547,240 

   สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัรำดอกเบี้ย - - 693,615 1,101,447 - - 693,615 1,101,447 
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - -  21,792  - - -  21,792  - 
   ตรำสำรอนุพนัธอ์ื่น - - - - 7,875 7,875 7,875 7,875 
รวม 414,581 - 2,345,139 2,648,687 16,875 16,875 2,776,595 2,665,562 
         
หน้ีสิน         
สญัญำอนุพนัธ์         
   สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
      ล่วงหน้ำ - - 3,670,223  174,255 - - 3,670,223  174,255 
   สญัญำแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัรำดอกเบี้ย - - 305,584  588,744 - - 305,584  588,744 
   สญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ย - - 20,376  - - - 20,376  - 
รวม - - 3,996,183 762,999 - - 3,996,183 762,999 
 

ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงงวด 
 

มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีซ่ื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อขำย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ตลำดจะถือเป็นตลำดที่มีสภำพคล่องเมื่อรำคำเสนอซื้อขำยมีพร้อมและสม ่ำเสมอ จำกกำรแลกเปลี่ยนจำกตัวแทน นำยหน้ำ  
กลุ่มอุตสำหกรรม ผู้ให้บรกิำรด้ำนรำคำ หรอืหน่วยงำนก ำกบัดูแล และรำคำนัน้แสดงถึงรำยกำรในตลำดที่เกิดขึ้นจรงิอย่ำงสม ่ำเสมอ  
ในรำคำซึ่งคู่สญัญำซึ่งเป็นอิสระจำกกนัพงึก ำหนดในกำรซื้อขำย (Arm’s length basis) รำคำเสนอซื้อขำยที่ใช้ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำง
กำรเงนิทีถ่อืโดยกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ รำคำเสนอซื้อปัจจุบนั เครื่องมอืทำงกำรเงนิน้ีรวมอยู่ในระดบั 1 
 

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงนิที่ไม่ได้มกีำรซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่อง (ตรำสำรอนุพนัธ์ที่มีกำรซื้อขำยในตลำดรอง  
ทีไ่ม่ได้มกีำรจดัตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร (Over the counter)) วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ โดยเทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำนี้  
ใชป้ระโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดทีส่งัเกตได้ทีม่อียู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกลุ่มบรษิัทเองมำใชน้้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได ้  
ถำ้ขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญัทัง้หมดในกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมไดม้ำจำกข้อมลูทีส่งัเกตได ้เครื่องมอืนัน้จะรวมอยู่ในระดบั 2 
 

กลุ่มบรษิทัใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที ่3 โดยใชว้ธิแีบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำ มูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงนิสดในอนำคตทีค่ ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัทีร่ำยงำน และกำรคดิลด
กระแสเงนิสด โดยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคญัมำจำกทัง้ข้อมูลที่สงัเกตได้ และไม่สำมำรถสงัเกตได้ในตลำด เช่น รำคำหุ้นและส่วนต่ำง
อตัรำผลตอบแทน กลุ่มบรษิทัไม่มกีำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระหว่ำงงวด 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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ตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) ระดบัที่ 3 ประกอบด้วยหุ้นบุรมิสทิธิชนิดแปลงสภำพและไถ่ถอน 
ซึ่งมใิช่บรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ หุ้นกู้แปลงสภำพ และกองทุนรวม ตำรำงด้ำนล่ำงนี้ได้สรุปข้อมูลเชงิปรมิำณเกี่ยวกับ
ขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดใ้นตลำดทีเ่ป็นสำระส ำคญัซึง่ใชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำส ำหรบักำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระดบัที ่3 
 

 มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี     

 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว)  
 

  
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม ข้อมูลท่ีไม่    
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 สำมำรถ เทคนิคกำร ช่วงของข้อมูล ควำมสมัพนัธ์ของข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ 

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

14,825,292 12,369,491 อตัรำคดิลดทีป่รบั 
ค่ำควำมเสีย่ง 

กำรคดิลด 
กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ  
8.36 ต่อปี 

รอ้ยละ  
7.76 ต่อปี 

- อตัรำคดิลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  
จะท ำใหม้ลูค่ำยุตธิรรมลดลง 684.80 ลำ้นบำท 
(ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ลดลงจ ำนวน 
548.69 ลำ้นบำท) 

- อตัรำคดิลดทีป่รบัค่ำควำมเสีย่งลดลงรอ้ยละ 1  
จะท ำใหม้ลูค่ำยุตธิรรมเพิม่ขึน้ 719.53 ลำ้นบำท 
(ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้จ ำนวน
จ ำนวน 578.74 ลำ้นบำท) 

 
กลุ่มบรษิทัมกีลุ่มท ำงำนทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรประเมนิมลูค่ำทีจ่ ำเป็นต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึง่รวมถงึกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที่ 3 
นอกจำกนัน้ กลุ่มบรษิทัไดจ้ำ้งผูป้ระเมนิอสิระเพื่อสนับสนุนกำรประเมนิมลูค่ำของสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มท ำงำนดงักล่ำว
รำยงำนตรงต่อประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั (CFO) และคณะกรรมกำรบรษิทั ขอ้มูลหลกัทีก่ลุ่มบรษิทัใชใ้นกำร
ประเมนิไดแ้ก่ 

• อัตรำคิดลดส ำหรบัสินทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงนิ ซึ่งพิจำรณำจำกแบบจ ำลองกำรประเมินรำคำหลักทรพัย์ (CAPM)  
เพื่อค ำนวณอตัรำก่อนภำษีที่สะท้อนผลกำรประเมนิตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงนิตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่เฉพำะเจำะจง
ของสนิทรพัย ์

• กำรปรบัปรุงควำมเสีย่งเฉพำะส ำหรบัคู่สญัญำ 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่วดัมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนดว้ยขอ้มลูระดบั 3  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 12,442,028 
เพิม่ขึน้ 4,081 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีร่บัรูผ้่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 795,957 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 1,670,928 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 14,912,994 
 
ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มบริษทั 
 
ฝ่ำยกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัรวมถงึคณะท ำงำนทีไ่ดท้ ำกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิส ำหรบักำรรำยงำนในขอ้มูล
ทำงกำรเงนิ รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 3 คณะท ำงำนนี้ได้รำยงำนโดยตรงต่อผู้อ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) และคณะกรรมกำร
บรหิำรกำรเงนิของกลุ่มบรษิัท กำรประชุมระหว่ำงผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ และคณะท ำงำนเกี่ยวกบักำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมไดจ้ดัขึน้
อย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ในแต่ละไตรมำส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ำยงำนไตรมำสของกลุ่มบรษิทั 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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  8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสดในมอื 6,424 12,000 2,297 710 
เงนิฝำกกระแสรำยวนัและออมทรพัย์ 2,638,457 6,274,407 1,564,068 5,245,334 
เงนิฝำกประจ ำไม่เกนิสำมเดอืน 1,719,889 2 1,700,283 2 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 4,364,770 6,286,409 3,266,648 5,246,046 
หกั  เงนิเบกิเกนิบญัช ี(หมำยเหตุฯ ขอ้ 13) (412,468) (267,162) (126,917) (85,839) 
รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
   ทีแ่สดงในงบกระแสเงนิสด 3,952,302 6,019,247 3,139,731 5,160,207 
 
  9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ 14,856,845 11,584,621 2,821,938 2,876,591 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้ (289,296) (272,436) (9,072) (5,325) 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 14,567,549 11,312,185 2,812,866 2,871,266 
อื่น ๆ 3,075,967 2,007,351 1,614,980 1,131,098 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 17,643,516 13,319,536 4,427,846 4,002,364 
 
เน่ืองจำกลกัษณะของลูกหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน มลูค่ำยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัชี



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 10,795,950 8,395,855 1,246,626 1,292,368 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 3,186,234 2,490,696 224,979 184,656 
3 - 6 เดอืน 243,652 84,593 756 1,674 
6 - 12 เดอืน 161,104 32,013 380 4,160 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 194,403 188,997 8,351 3,012 
 14,581,343 11,192,154 1,481,092 1,485,870 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้ (288,959) (271,007) (9,061) (5,309) 
 14,292,384 10,921,147 1,472,031 1,480,561 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 21) 

  
  

ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 163,110 342,286 1,159,639 1,318,118 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 110,966 19,398 181,193 72,576 
3 - 6 เดอืน 1,412 30,783 - 26 
6 - 12 เดอืน 14 - 14 1 
 275,502 392,467 1,340,846 1,390,721 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้ (337) (1,429) (11) (16) 
 275,165 391,038 1,340,835 1,390,705 
ลูกหนี้กำรคำ้ สุทธ ิ 14,567,549 11,312,185 2,812,866 2,871,266 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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  10 สินค้ำคงเหลือ สุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 24,894,807 22,186,073 2,046,469 1,689,487 
งำนระหว่ำงท ำ 788,010 311,877 - - 
วตัถุดบิ 11,365,546 9,098,278 1,783,564 1,271,069 
วสัดุประกอบและภำชนะบรรจุ 2,367,049 1,839,400 113,096 90,110 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 6,589,052 5,758,679 235,557 461,322 
อะไหล่และของใชส้ิน้เปลอืง 656,158 592,149 13,044 20,369 
 46,660,622 39,786,456 4,191,730 3,532,357 
หกั ค่ำเผื่อส ำหรบัมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั (1,251,821) (1,240,259) (43,489) (61,328) 
รวมสนิคำ้คงเหลอื สุทธ ิ 45,408,801 38,546,197 4,148,241 3,471,029 
 
  11 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน และเงินลงทุนท่ีรบัรู้ตำมวิธีส่วนได้เสีย สุทธิ 
 
จ ำนวนของเงนิลงทุนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตำมวิธีส่วนได้เสีย ตำมวิธีรำคำทุน 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
ณ วนัท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  
   และกำรร่วมคำ้ สุทธ ิ     
   บรษิทัย่อย - - 34,401,978 31,408,217 
   บรษิทัร่วม 12,808,633 9,043,879 3,789,307 788,757 
   กำรร่วมคำ้ 207,447 225,291 - 959 
รวมเงนิลงทุน สุทธ ิ 13,016,080 9,269,170 38,191,285 32,197,933 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 
 

 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)     
   บรษิทัร่วม (79,700) (342,528) - - 
   กำรร่วมคำ้ (28,132) 3,677 - - 
รวมส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุน 
   ทีร่บัรูต้ำมวธิสี่วนไดเ้สยี (107,832) (338,851) - - 
     

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็     
   บรษิทัร่วม 21,495 (7,054) - - 
   กำรร่วมคำ้ - - - - 
รวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็จำก 
   เงนิลงทุนทีร่บัรูต้ำมวธิสี่วนไดเ้สยี 21,495 (7,054) - - 
 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตำมวธิรีำคำทุนระหว่ำงงวดมดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 31,408,217 
แปลงจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย 2,772,361 
เพิม่ขึน้ 221,400 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบแล้ว) 34,401,978 
 

ในเดือนเมษำยน  พ.ศ. 2564 บริษัทและ Thai Union China Co., Ltd. เข้ำท ำสัญญำ Contribution Agreement จ ำนวน  
30 ลำ้นหยวน คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 146.7 ลำ้นบำท ซึง่ก ำหนดใหแ้ปลงเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวเป็นเงนิลงทุน 
 

ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564 บริษัทได้จดัตัง้บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ จ ำกัด (TUL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  
มีสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 95.2 โดยมีจ ำนวนหุ้นสำมญัจ ำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท บรษิัทย่อย 
ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้รอ้ยละ 25 คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 71.4 ลำ้นบำท 
 

ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัและ Thai Union Asia Investment Holding Limited (TUAIH) เขำ้ท ำสญัญำ Contribution 
Agreement จ ำนวน 80.6 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 2,625.7 ล้ำนบำท ซึ่งก ำหนดให้แปลงเงนิให้กู้ยมืระยะยำว
เป็นเงนิลงทุน 
 

ในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิัท ไทยยูเนี่ยน อินกรเีดยีนท์ จ ำกดั (TUI) ได้เพิม่ทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 300 ล้ำนบำท 
เป็นจ ำนวน 450 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 15 ลำ้นหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท บรษิทัย่อยไดเ้รยีก
ช ำระค่ำหุน้เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิ้น 150 ลำ้นบำท 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 
 

   ทุนจดทะเบียน 
สดัส่วนเงินลงทุนท่ีถือ 

โดยบริษทั 

สดัส่วนเงินลงทุนท่ีถือ 
โดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ รำคำทุนหกัด้อยค่ำ เงินปันผลรบัระหว่ำงงวด/ปี 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
จดัตัง้ขึ้นใน
ประเทศ 

30 กนัยำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

             

บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันำอุตสำหกรรม จ ำกดั (TUM) ผูผ้ลติและส่งออกปลำทูน่ำ 
   กระป๋องและอำหำรสตัว์ 

ไทย 
 

300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 99.66 99.66 0.34 0.34 2,648,407 2,648,407 2,436,673 1,524,789 

บรษิทั ไอ-เทล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ITC) 
  (เดมิชื่อ บรษิทั สงขลำแคนน่ิง จ ำกดั (มหำชน)) 

ผูผ้ลติและส่งออกอำหำรทะเลกระป๋อง ไทย 360 ลำ้นบำท 360 ลำ้นบำท 99.55 99.55 0.45 0.45 2,006,664 2,006,664 1,254,371 895,979 

บรษิทั ไทยยูเน่ียน ซฟีู้ด จ ำกดั ผูผ้ลติและส่งออกกุง้แช่แขง็ ไทย 300 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 51.00 51.00 49.00 49.00 189,316 189,316 - 7,650 
บรษิทั อเีอชเอส เทรนดน่ิ์ง แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ผูใ้หบ้รกิำรฝึกอบรมและกำรจดักำร ไทย 70 ลำ้นบำท 70 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 699 699 - - 
บรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ำกดั (มหำชน) (TFM) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์ ไทย 820 ลำ้นบำท 820 ลำ้นบำท 66.90 66.90 33.10 33.10 960,951 960,951 356,590 82,290 
บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรำฟฟิกส ์จ ำกดั  ผูผ้ลติสิง่พมิพท์ัว่ไป ไทย 40 ลำ้นบำท 40 ลำ้นบำท 98.00 98.00 2.00 2.00 96,019 96,019 43,120 14,700 
Thai Union North America, Inc. (TUNA) ผูล้งทุน 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) ผูล้งทุน มอรเิชยีส 0.5 ลำ้นยูโร 0.5 ลำ้นยูโร 100.00 100.00 - - - - - - 
บรษิทั แพค็ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรและสตัวน์ ้ำแช่แขง็ 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 20.7 ลำ้นดอลลำร์

สหรฐัฯ 
16 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ 100.00 100.00 - - 676,630 529,927 - - 

บรษิทั ไทยยูเน่ียนออนไลน์ชอ็ป จ ำกดั ธุรกจิพำณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ ไทย 1 ลำ้นบำท 1 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 1,000 1,000 - - 
Thai Union EU Seafood 1 S.A. (TUES1) ผูล้งทุน ลกัเซมเบริ์ก 212 ลำ้นยูโร 212 ลำ้นยูโร 100.00 100.00 - - 10,495,231 10,495,231 - - 
Thai Union Asia Investment Holding Limited (TUAIH) ผูล้งทุน ฮ่องกง 80.62 ลำ้นดอลลำร์

สหรฐัฯ 
0.02 ลำ้นดอลลำร์

สหรฐัฯ 
100.00 100.00 - - 2,626,284 626 - - 

บรษิทั ทเีอม็เอซ ีจ ำกดั (TMAC) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอำหำรกุง้และลงทุนใน 
   กจิกำรฟำรม์เพำะพนัธุ์กุง้และเลี้ยงกุง้  

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

บรษิทั ไทยยูเน่ียน อนิกรเีดยีนท ์จ ำกดั (TUI) ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
   ผลติภณัฑส์่วนประกอบอำหำร 

ไทย 450 ลำ้นบำท 300 ลำ้นบำท 100.00 100.00 - - 450,000 300,000 18,000 - 

บรษิทั ธรรมชำต ิซีฟู้ด 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 ไทยยูเน่ียน ไลฟ์ไซเอนซ์ จ ำกดั (TUL) ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
   ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ 

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

รวม         34,401,978 31,408,217 4,240,404 2,607,689 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตบ้รษิทัย่อยของบรษิทัทีร่วมอยู่ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม มดีงันี้ 
 

   สดัส่วนเงินลงทุนโดยบริษทั 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  

จดัตัง้ขึ้น 
30 กนัยำยน  
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 ้ำแช่แขง็    
บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จ ำกดั ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ ไทย 99.54 99.54 
   (ถอืหุน้โดย ITC รอ้ยละ 99)    ส ำหรบับรรจุอำหำร    
Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd. ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยปลำทูน่ำ เวยีดนำม 99.55 99.55 
   (ถอืหุน้โดย ITC รอ้ยละ 100)    และอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง    
Japan Pet Nutrition Co., Ltd. (JPN) ผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยอำหำรสตัว ์ ญี่ปุ่ น 89.60 - 
   (ถอืหุน้โดย ITC รอ้ยละ 90)    และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง    
Thai Union Investments North America, LLC ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (TUINA) (ถอืหุน้โดย TUNA รอ้ยละ 100)     
Tri-Union Seafoods, LLC (Tri-U) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยปลำทูน่ำ สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUNA รอ้ยละ 100)    และอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง    
Tri-Union Frozen Products, Inc.  ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (TUFP) (ถอืหุน้โดย TUNA รอ้ยละ 100)    อำหำรทะเลแช่แขง็    
US Pet Nutrition, LLC (USPN)  ผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้รอ้ยละ 99 โดย TUNA และ     อำหำรสตัว ์    
   รอ้ยละ 1 โดย Tri-U)     
Tri-Union Frozen Products Canada, ULC ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคนคิ แคนำดำ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUFP รอ้ยละ 100)     
Thai Union Europe (TUE) ส ำนกังำนใหญ ่ ฝรัง่เศส 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUES1 รอ้ยละ 100)     
MW Brands Seychelles Limited ผูส้่งออกปลำทูน่ำกระป๋อง 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    ผลติภณัฑส์่วนประกอบอำหำร    
   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 ผูผ้ลติปลำทูน่ำกระป๋อง กำนำ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย EPP รอ้ยละ 100)     
Mareblu SRL ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำย อติำล ี 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย TUE รอ้ยละ 100)     อำหำรทะเลกระป๋อง    
UK Seafood Investments Limited  ผูล้งทุน สหรำช 100.00 100.00 
   (UKSI) (ถอืหุน้โดย TUE ร้อยละ 100)     อำณำจกัร   
Indian Ocean Tuna Limited (IOT) ผูผ้ลติและส่งออกปลำทูน่ำ 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 ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   สดัส่วนเงินลงทุนโดยบริษทั 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  

จดัตัง้ขึ้น 
30 กนัยำยน  
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) (ถอืหุ้นโดย 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) 

ผูล้งทุน และผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
   ปลำแซลมอน 

ฝรัง่เศส 100.00 100.00 

Meralliance Armoric SAS ผูผ้ลติปลำแซลมอนรมควนั ฝรัง่เศส 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)     
Imsaum SCI (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100) ใหเ้ช่ำทรพัยส์นิ ฝรัง่เศส 100.00 100.00 
Meralliance SAS ผูจ้ดัจ ำหน่ำย ฝรัง่เศส 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)    ปลำแซลมอนรมควนั    
Meralliance Poland Sp. z.o.o ผูผ้ลติปลำแซลมอนแช่เยน็ โปแลนด ์ 100.00 100.00 
   (ถอืหุน้โดย EDM รอ้ยละ 100)        
Naco Trading AS (ถอืหุน้โดย EDM ร้อยละ 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) 

ผูล้งทุน เยอรมน ี 100.00 100.00 

Thai Union Marine Nutrients GmbH ผูผ้ลติสำรสกดัจำกน ้ำมนัปลำทูน่ำ 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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   สดัส่วนเงินลงทุนโดยบริษทั 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
  

จดัตัง้ขึ้น 
30 กนัยำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ 
     

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

ใหบ้รกิำรเช่ำสนิทรพัย ์ 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 

ลทูิเนีย 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) 

หยุดด ำเนินกจิกำร 
   (รอกำรช ำระบญัช)ี 

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 ำหน่ำยและพฒันำสำยพนัธุ์ 

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 ฮ่องกง 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) 

ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิำ 100.00 100.00 

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

ผูล้งทุน ลกัเซมเบริก์ 90.00 90.00 

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

ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอำหำรทะเล 
   บรรจุกระป๋องและแช่แขง็ 

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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บรษิทัย่อยดงักล่ำวขำ้งต้นไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั สดัส่วนของสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อย
ทีถ่อืโดยกลุ่มบรษิทัไม่แตกต่ำงจำกสดัส่วนทีถ่อืหุน้สำมญั 
 
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2564 TFM ได้ท ำข้อตกลงผู้ถือหุ้นเพื่อลงทุนร้อยละ 51 ใน AMG-Thai Union Feedmill (Private) 
Limited ซึ่งจดัตัง้ทีป่ระเทศปำกสีถำน ดว้ยทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 340 ล้ำนรปีูปำกสีถำน หรอืจ ำนวนเทยีบเท่ำ 69.9 ล้ำนบำท 
เพื่อด ำเนินธุรกิจผลติและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์  ในระหว่ำงงวด AMG-TFM ไดเ้รยีกช ำระค่ำหุน้คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 153 ล้ำนรูปี
ปำกสีถำน หรอืจ ำนวนเทยีบเท่ำ 31 ลำ้นบำท  
 
ในระหว่ำงงวด ITC ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจำกเดิม “บริษัท สงขลำแคนนิ่ง จ ำกัด (มหำชน)  (SCC)” เป็น “บริษัท ไอ-เทล  
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ITC)” ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 ITC ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยแห่งใหม่คอื Japan Pet Nutrition 
Co., Ltd. ในประเทศญี่ปุ่ น เพื่อด ำเนินธุรกิจน ำเข้ำและจดัจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์และผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัสตัว์  ซึ่งมสีดัส่วน
กำรถอืหุน้รอ้ยละ 90 โดยมจี ำนวนหุน้สำมญัจ ำนวน 50,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 เยน บรษิทัย่อยไดเ้รยีกช ำระค่ำหุ้น
เป็นจ ำนวน 4,500,000 เยน หรอืเทยีบเท่ำจ ำนวน 1.4 ลำ้นบำท 
 
ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 TUGe ใช้สิทธิที่จะซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจำกผู้ถือหุ้นเดิมของ  Rügen Fisch  
ซึ่งกลุ่มบรษิัทเคยรบัรูไ้วเ้ป็นส่วนหนึ่งของหนี้สนิหมุนเวยีนอื่น กำรใชส้ทิธดิงักล่ำวส่งผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุ้นของกลุ่มเพิม่ขึ้น
จำกรอ้ยละ 51 เป็นรอ้ยละ 100 โดยรำคำซื้อคดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 44.8 ลำ้นยโูร หรอืเทยีบเท่ำกบั 1,703.1 ลำ้นบำท  
 
กำรซื้อธุรกจิใน พ.ศ. 2563 ซึง่ด ำเนินกำรเสรจ็สิน้แลว้ 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที ่2 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัวดัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำและหนี้สนิทีร่บัมำสุทธจิำก
กำรซื้อธุรกิจของ TUMD เสรจ็สิ้นแล้ว โดยผลของกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมไม่ไดม้คีวำมแตกต่ำงจำกที่ได้รำยงำนไวใ้นงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อย่ำงมสีำระส ำคญั กลุ่มบรษิทัไดป้รบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำและ
ค่ำควำมนิยมแล้วในระหว่ำงงวด เนื่องจำกผลกระทบที่เกดิจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรดงักล่ำวต่องบกำรเงนิไม่เป็นสำระส ำคญั 
โดยกำรเปลีย่นแปลงสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
 พนับำท 
  
ค่ำควำมนิยม 132,703 
ค่ำควำมนิยม - ตำมทีเ่คยแสดงไว ้ 256,216 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรม (123,513) 
  
รำยละเอยีดของกำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมเป็นดงันี้  
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 75,430 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเพิม่ขึน้ 76,933 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีพิม่ขึน้ (28,850) 
ค่ำควำมนิยมลดลง (123,513) 
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11.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมระหว่ำงงวดมดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี เงินลงทุนท่ีรบัรู้ตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 9,043,879 788,757 
เพิม่ขึน้ 3,000,550 3,000,550 
ส่วนแบ่งขำดทุน (79,700) - 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็อื่น 21,495 - 
เงนิปันผลรบั (205,131) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 1,027,540 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 12,808,633 3,789,307 
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รำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมมดีงัต่อไปนี้ 
 

   สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนได้เสีย 

   
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

  จดัตัง้ขึ้น 
30 กนัยำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ ในประเทศ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ         
บรษิทั ลคักี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ ำกดั ผูผ้ลติและส่งออกปูอดั ไทย 25.00 25.00 37,500 37,500 571,041 503,377 
Avanti Feeds Limited (บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยอ์นิเดยี) (1) ผูผ้ลติและส่งออกอำหำรสตัวแ์ละผลติภณัฑจ์ำกกุง้ อนิเดยี 15.43 15.43 71,922 71,922 1,251,187 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 1,319,519 1,168,006 

บรษิทั อำร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) (RBF) (3) ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑข์นมปัง ส ีแต่งกลิน่ และ 
  สำรเคมซีึง่ใชใ้นกำรกำรปรุงอำหำร เครื่องดื่ม  
  โภคภณัฑ์ และธุรกจิโรงแรม 

ไทย 10.00 - 3,000,550 - 3,000,550 - 

     3,789,307 788,757 6,142,297 2,695,235 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อย         
บรษิทั ทเีอน็ ฟำยน์ เคมคีอลส ์จ ำกดั (ถอืหุน้โดย TUM รอ้ยละ 49) ผูผ้ลติและส่งออกผลติภณัฑ์ผลพลอยไดจ้ำกอำหำรทะเล ไทย 48.83 48.83 44,070 44,070 65,497 64,911 
LDH (La Doria) Limited (ถอืหุน้โดย JWUK รอ้ยละ 20) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำร สหรำชอำณำจกัร 20.00 20.00 95,940 95,940 672,184 572,461 
Red Lobster Master Holdings. L.P. (RL) (ถือหุน้โดย TUINA  ผูล้งทุน สหรฐัอเมรกิำ 25.00 25.00 8,179,652 8,179,652 5,216,702 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 40,884 711,953 582,594 

     8,360,546 8,360,546 6,666,336 6,348,644 
     12,149,853 9,149,303 12,808,633 9,043,879 

 
(1) เงนิลงทุนของกลุ่มบรษิทัใน Avanti Feeds Limited รวมเป็นรอ้ยละ 24.21 (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 24.21) 
(2) บรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เน่ืองจำกบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงในบรษิทัร่วมไม่เกนิกึง่หนึ่งของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
(3) เงนิลงทุนของบรษิทัใน RBF คดิเป็นรอ้ยละ 10 บรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เน่ืองจำกบรษิทัมตีวัแทนในคณะกรรมกำรของบรษิทัร่วมดงักล่ำว ซึ่งแสดงถงึกำร 

มอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
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11.3 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ระหว่ำงงวด มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี เงินลงทุนท่ีรบัรู้ตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้)  225,291 959 
เพิม่ขึน้ 53,900 - 
ส่วนแบ่งขำดทุน (28,132) - 
กำรจดัประเภทใหม่ 3,222 - 
กำรจ ำหน่ำย (65,952) (959) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 19,118 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 207,447 - 
 

รำยละเอยีดเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้มดีงัต่อไปนี้ 
 

       มูลค่ำตำมบญัชี 
   สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

   
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 
(ตรวจสอบ

แล้ว) 
   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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 (1) (กำรร่วมคำ้ของ TU  
   และบรษิทัอื่นในสดัส่วน 50:50) 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
อำหำร 

สหรฐัอำหรบั      
เอมเิรตส ์

- 50.00 - 959 - - 

         
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษัทย่อย        
Moresby International  
   Holdings Inc. 

ผูล้งทุนในธุรกจิกำร 
 จบัปลำ 

หมู่เกำะ 
บรติชิ 

33.22 33.22 170,655 170,655 125,198 134,913 

   (กำรร่วมคำ้ของ TUM และ 
   บรษิทัอื่นในสดัส่วน 33:67) 

 เวอรจ์ิน้       

Seafood International Holdco (2) 
   (กำรร่วมคำ้ของ TUGe และ 
   บรษิทัอื่นในสดัส่วน 41:59) 

ผูล้งทุน หมู่เกำะเคย์
แมน 

- 41.00 - 
 

59,150 
 

- 63,352 

Aegir Seafood Company (3) ผูผ้ลติตบัปลำ ไอซ์แลนด์ - - 20,372 20,372 23,617 22,126 
Food and Beverage United  

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

ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำย
อำหำรโภชนำกำรและ
ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่ม 

ไทย 49.00 49.00 49,000 4,900 49,000 4,900 

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

ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำย
อำหำรเสรมิ 

ไทย 49.00 - 9,800 - 9,632 - 

รวม     249,827 256,036 207,447 225,291 
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(1) ในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทจ ำหน่ำยเงนิลงทุนใน Seafood International Two FZCO ซึ่งเป็นกำรร่วมค้ำ และ

บรษิัทได้ตกลงที่จะจ่ำยช ำระเป็นจ ำนวนเงนิ 4.6 ล้ำนเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่ำกบั 150.6 ล้ำนบำทให้แก่นักลงทุนรำยอื่น 
กำรโอนหุน้และกำรจ่ำยช ำระเงนิไดเ้สรจ็สิน้แล้ว 

(2) ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัทจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน Seafood International Holdco ซึ่งเป็น 
กำรร่วมค้ำ เป็นจ ำนวนเงนิ 1.1 ล้ำนยูโร หรอืเทยีบเท่ำกบั 43.2 ล้ำนบำท กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนนี้ท ำให้เกดิผลขำดทุน
ทัง้สิน้จ ำนวน 22.8 ลำ้นบำท 

(3) เงินลงทุนนี้เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่ำว โดยกลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่ำวเป็นเงินลงทุน 
ในกำรร่วมคำ้ เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงกึง่หนึ่งของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
  12 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และค่ำควำมนิยม สุทธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน และค่ำควำมนิยมส ำหรบังวดมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์  
 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน ค่ำควำมนิยม 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท พนับำท 
    
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 26,690,925 16,535,443 13,414,318 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมจำกกำรทยอยซื้อธุรกจิ 75,430 76,933 (123,513) 
ซื้อสนิทรพัย์ 2,591,117 99,530 - 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (49,234) 9,500 - 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด สุทธ ิ (436,377) (12) - 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด สุทธ ิ (4,327) (178) - 
กำรดอ้ยค่ำ - - (105,000) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,430,286) (306,912) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 685,857 1,065,964 858,118 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 27,123,105 17,480,268 14,043,923 
 
เมื่อวนัที่ 15 เมษำยน พ.ศ. 2564 เกดิเหตุเพลิงไหม้โรงงำน Sassnitz ในประเทศเยอรมนี ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิัท บรษิัทประกนัภยั 
และผูส้ ำรวจอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิควำมเสยีหำย กลุ่มบรษิทัมปีระกนัครอบคลุมทัง้ทรพัย์สนิและกำรหยุดชะงกัของธุรกจิเตม็จ ำนวน
คิดเป็นมูลค่ำ 10 ล้ำนยูโร ซึ่งกลุ่มบริษัทได้รบัช ำระล่วงหน้ำแล้วบำงส่วนจ ำนวน 6.7 ล้ำนยูโร ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  
กลุ่มบรษิัทมยีอดลูกหนี้บรษิทัประกนัภยัคงเหลอืจ ำนวน 3.3 ล้ำนยูโร ซึ่งจะไดร้บัหลงัจำกกำรประเมนิควำมเสยีหำยจำกทรพัย์สนิและ
กำรหยุดชะงกัของธุรกจิเสรจ็สิ้นแล้ว 
 
เมื่อวนัที่ 31 สงิหำคม พ.ศ. 2564 บรษิัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ ำกดั (APC) ขำยที่ดนิให้แก่บรษิัทที่เกี่ยวโยงกนั โดยที่ดนิดงักล่ำว 
มรีำคำทุน 368.4 ล้ำนบำท และมูลค่ำขำยเท่ำกบั 380 ล้ำนบำท APC มจีุดประสงค์เพื่อน ำเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยดงักล่ำวไปซื้อ
ทีด่นิในบรเิวณทีใ่กลโ้รงงำนเดมิยิง่ขึน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรขยำยโรงงำนและรองรบัก ำลงักำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ในอนำคต 
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ในระหว่ำงงวด กลุ่มบรษิัทไดป้รบัลดมูลค่ำตำมบญัชขีองค่ำควำมนิยมจ ำนวน 242 ล้ำนบำท ทีเ่กดิจำกกำรลงทุนในธุรกจิกำรเลี้ยงกุ้ง
ใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืจ ำนวน 137 ล้ำนบำท โดยกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของควำมนิยมจ ำนวน 105 ลำ้นบำท 
ผลขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงบก ำไรขำดทุนรวม มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสดพจิำรณำจำกมูลค่ำจำกกำรใช้ โดยมูลค่ำจำกกำรใชค้ ำนวณจำกกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดซึ่งอ้ำงองิจำกประมำณกำรของ  
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของธุรกจิดงักล่ำวซึ่งไดร้บักำรอนุมตัิจำกผู้บรหิำร โดยใชอ้ตัรำคดิลดรอ้ยละ 7.82 ต่อปี มูลค่ำตำมบญัชี
ของค่ำควำมนิยมดงักล่ำวไม่มนีัยส ำคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองค่ำควำมนิยมทัง้หมด 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 4,319,110 1,808,911 
ซื้อสนิทรพัย์ 127,647 71,553 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (3,478) 3,478 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด สุทธ ิ (6,223) - 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด สุทธ ิ (33) (146) 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (398,897) (155,019) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 4,038,126 1,728,777 
 
  13 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 412,468 267,162 126,917 85,839 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 10,153,910 9,057,258 8,386,215 6,057,659 
ทรสัตร์ซีทีและสนิเชื่อเพื่อกำรส่งออก 532,620 4,081,669 24,211 745,926 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 11,098,998 13,406,089 8,537,343 6,889,424 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมมีลูค่ำใกล้เคยีงมูลค่ำตำมบญัช ีเน่ืองจำกเงนิกู้ยมืดงักล่ำว
มรีะยะเวลำครบก ำหนดสัน้ 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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  14 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 10,614,723 10,573,982 1,708,534 1,811,875 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 21) 109,131 196,069 390,359 369,562 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 10,599,548 7,611,107 989,801 727,199 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยและเจำ้หนี้อื่น  
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,450 37,678 44,803 114 
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 36,900 23,808 11,747 1,415 
เงนิมดัจ ำและรำยไดร้บัล่วงหน้ำ 326,468 258,136 72,118 54,378 
เจำ้หนี้ค่ำซื้อทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์     
   และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - กจิกำรอื่น 269,901 360,075 26,608 41,985 
เจำ้หนี้ค่ำซื้อทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และ 
   สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,130 6,715 332 84 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 21,974,251 19,067,570 3,244,302 3,006,612 
 
มลูค่ำตำมบญัชขีองเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม เน่ืองจำกรำยกำรดงักล่ำวเป็นหนี้สนิระยะสัน้ 
 
  15 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี สุทธ ิ 12,605,088 1,624,950 12,495,398 1,508,378 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีนของเงนิกูย้มืระยะยำว 
   จำกสถำบนักำรเงนิ สุทธ ิ 13,277,997 12,782,849 12,825,212 12,484,222 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สุทธ ิ 25,883,085 14,407,799 25,320,610 13,992,600 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงงวดแสดงไดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 14,407,799 13,992,600 
เพิม่ขึน้ 12,315,300 12,124,300 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงนิ 24,804 24,804 
กำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มื (1,855,781) (1,769,000) 
กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงนิ (110,167) (110,167) 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ 168 - 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น 1,056,425 1,058,073 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิ 44,537 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 25,883,085 25,320,610 
 
ในเดอืนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิัทเข้ำท ำสญัญำเงนิกู้ยมืส่งเสรมิควำมยัง่ยืนชนิดไม่มีหลักประกนักบัสถำบันกำรเงนิหลำยแห่ง 
ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ นดว้ยวงเงนิสนิเชื่อรวมเป็นจ ำนวน 12,000 ล้ำนบำท เพื่อใชใ้นกำรคนืหนี้ที่มอียู่ รวมถงึวตัถุประสงค์ทัว่ไป
ของบรษิัท ส ำหรบัอตัรำดอกเบี้ยนัน้มคีวำมเชื่อมโยงกบัตวับ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยนื ซึ่งหำกบรษิัทสำมำรถด ำเนินกำร
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยดำ้นควำมยัง่ยนืตำมทีร่ะบุไว ้กจ็ะไดร้บัส่วนลดอตัรำดอกเบี้ย ซึ่งตวับ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยั ง่ยนืส ำหรบั
บรษิทัทีก่ ำหนดไวค้อื กำรรกัษำอนัดบัในดชันีควำมยัง่ยนืดำวโจนส ์หรอื DJSI สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกไดต้ำมเป้ำหมำย 
และเพิ่มกำรก ำกับดูแลในห่วงโซ่อุปทำนด้วยกำรใช้กำรตรวจสอบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้มำกขึ้น และ/หรอื มีกำรตรวจสอบบน
เรอืประมงปลำทูน่ำใหม้ำกยิง่ขึน้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดเ้บกิเงนิกูย้มืมำแลว้ทัง้จ ำนวน 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นสญัญำกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งเพื่อใช้ 
ในกำรด ำเนินงำน ซื้อเครื่องจักร ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ และก่อสร้ำงโรงงำน เงินกู้ยืมระยะยำวจำก  
สถำบนักำรเงนิจ ำนวน 252.54 ล้ำนบำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 90.54 ล้ำนบำท) ค ้ำประกนัโดยที่ดนิ อำคำร และ
อุปกรณ์ ของกลุ่มบรษิัท โดยกลุ่มบรษิัทและบรษิัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสญัญำวงเงนิสนิเชื่อ รวมทัง้รกัษำ
อตัรำส่วนทำงกำรเงนิบำงประกำร และรวมถงึกำรจ ำกดักำรก่อหนี้ กำรท ำสญัญำเช่ำเพื่อกำรลงทุน รำยจ่ำยฝ่ำยทุน รำยกำรเกี่ยวกบั
กจิกำรในกลุ่มบรษิทั กำรจดัสรรและจ่ำยเงนิปันผล 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีมูลค่ำใกล้เคียงรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกผลกระทบของกำรคิดลดไม่มี
สำระส ำคญั 
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วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิหลำยแห่งทีย่งัไม่ไดใ้ชด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
   

สกุลเงนิบำท 28,890 ลำ้นบำท 26,868 ลำ้นบำท 
สกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัฯ 216 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ 239 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ 
สกุลเงนิยโูร 13 ลำ้นยโูร 20 ลำ้นยโูร 
สกุลเงนิรเูปีย 15,000 ลำ้นรูเปีย - 
สกุลเงนิดอลลำรแ์คนำดำ 2 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ 1 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ 
 
  16 หุ้นกู้ สุทธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหว่ำงงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 29,340,852 
กำรออกหุน้กู ้ 5,000,000 
กำรจ่ำยคนืหุน้กู ้ (5,050,000) 
ตน้ทุนในกำรออกหุน้กู ้ (15,225) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู้รอตดัจ่ำย 5,077 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 291,299 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 29,572,003 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของหุน้กู้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 มจี ำนวน 30,626 ล้ำนบำท มูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวอ้ำงองิจำกสมำคมตลำด
ตรำสำรหนี้ไทย  
 
เมื่อวนัที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมกีำรออกหุ้นกู้ส่งเสรมิควำมยัง่ยนืมูลค่ำ 5,000 ล้ำนบำท ให้กบัผู้ลงทุนสถำบนั ชนิดระบุ 
ชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มปีระกนั อำยุ 7 ปี โดยจะครบก ำหนดช ำระวนัที ่20 กรกฎำคม พ.ศ. 2571 มอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.47 ต่อปี 
โดยมลีกัษณะทำงกำรเงนิแบบ Step up/Step down ซึ่งเป็นโครงสรำ้งที่มอีัตรำดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลงขึ้นอยู่กับควำมส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินงำนสู่เป้ำหมำยด้ำนควำมยัง่ยนื โดยมกีำรเชื่อมโยงอตัรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้กบัเป้ำหมำยด้ำนควำมยัง่ยนืของกลุ่มบรษิัท 
(Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ซึ่งประกอบด้วย กำรขึ้นทะเบียนใน DJSI Emerging Markets และได้รับกำร 
จดัอันดบัเป็น 10 บรษิัทแรกของ DJSI Food Products Industry Index กำรลดควำมเข้มข้นของกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทัง้หมด  
ซึ่งรวมถึงกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้พลงังำนให้ได้รอ้ยละ 4 ต่อปี และกำรเพิม่กำรตรวจสอบด้วยวธิี
อเิลก็ทรอนิกส์ และ/หรอื มผีูส้งัเกตกำรณ์ตรวจสอบบนเรอืประมงปลำทูน่ำ โดยผูล้งทุนในหุน้กู้ส่งเสรมิควำมยัง่ยนืของบรษิัทในครัง้นี้  
จะมโีอกำสไดร้บัอตัรำดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในปี พ.ศ. 2566 และ ปี พ.ศ. 2569  



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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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 แต่เนื่องจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท 
เมื่อวนัที่ 11 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ได้อนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลให้กบัผู้ถือหุ้นของบรษิัทในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท รวมเป็นเงนิ
จ ำนวน 1,490 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้่ำยแลว้เมื่อวนัที ่8 กนัยำยน พ.ศ. 2563 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 0.40 บำท รวมเป็นเงนิ
จ ำนวน 1,862 ลำ้นบำท ซึง่จ่ำยแลว้ในวนัที ่21 เมษำยน พ.ศ. 2564 
 
ในวนัที่ 9 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัได้มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหก้บัผูถ้ือหุ้นของบรษิัท 
ในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำทต่อหุน้ คดิเป็นจ ำนวนรวม 2,095 ลำ้นบำท บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแล้วในวนัที ่7 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 
  18 ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืนสุทธิ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธ ิ 2,008,231 374,706 1,580,036 385,744 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเครื่องมอืทำงกำรเงนิสุทธ ิ (478,836) 372,412 (1,232,906) (346,319) 
ก ำไร (ขำดทุน) อื่นสุทธ ิ (19,070) (5,912) (32,864) 10,321 
รวมก ำไร (ขำดทุน) อื่นสุทธ ิ 1,510,325 741,206 314,266 49,746 
 
  19 ภำษีเงินได้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 766,654 267,040 27,926 9,328 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (85,989) 329,963 (30,207) (21,444) 
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 680,665 597,003 (2,281) (12,116) 
     
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ซ่ึงเกิดจำก     
   - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 680,665 597,003 (2,281) (12,116) 
   - จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - - - - 
รวมค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้ 680,665 597,003 (2,281) (12,116) 
 
ภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยโดยใชว้ธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีถวัเฉลีย่เดยีวกบัทีใ่ชก้บัก ำไรรวมทัง้ปี
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบักลุ่มบรษิทั คอื อตัรำรอ้ยละ 9.76% (30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 อตัรำรอ้ยละ 10.70)  



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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  20 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวด (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญั 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงงวด 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก ำไรสุทธทิีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) 6,082,552 4,788,608 4,728,021 2,834,736 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคล้ำยทุน (พนับำท) (224,384) (225,206) (224,384) (225,206) 
ก ำไรส ำหรบังวดทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ 
   ขัน้พืน้ฐำน (พนับำท) 5,858,168 4,563,402 4,503,637 2,609,530 
     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดย 
   ผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ (พนัหุน้) 4,655,133 4,733,128 4,655,133 4,733,128 
     
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุ้น) 1.26 0.96 0.97 0.55 
 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงงวดทีน่ ำเสนอรำยงำน ดงันัน้ จงึไม่มกีำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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  21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
21.1 รำยได้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัย่อย - - 1,713,102 2,016,409 
   บรษิทัร่วม 871,387 691,120 773 128 
   กำรร่วมคำ้ - 41,780 - 5,544 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 161,470 169,995 65,998 67,922 
 1,032,857 902,895 1,779,873 2,090,003 
     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 438,448 382,073 
   บรษิทัร่วม - 1,336 - - 
   กำรร่วมคำ้ - 2,662 - 2,662 
 - 3,998 438,448 384,735 
     
รำยได้เงินปันผล     
   บรษิทัย่อย - - 2,406,813 1,459,834 
   บรษิทัร่วม - - 66,572 4,254 
 - - 2,473,385 1,464,088 
     
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 79,097 52,301 
   บรษิทัร่วม 34,547 13,257 31 64 
   กำรร่วมคำ้ 4,876 269 - - 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 330 37 210 26 
 39,753 13,563 79,338 52,391 
     
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยถ์ำวร     
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,592 - - - 
 11,592 - - - 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บรษิทัย่อย - - 4,731,167 5,887,598 
   บรษิทัร่วม 1,692,766 1,412,771 963 654 
   บรษิทัร่วมคำ้ 34,779 168,168 13,856 51,097 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 471,103 523,759 205,901 203,463 
 2,198,648 2,104,698 4,951,887 6,142,812 
     
รำยได้ดอกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 1,238,570 1,218,194 
   บรษิทัร่วม - 8,200 - - 
   บรษิทัร่วมคำ้ - 8,320 - 8,320 
 - 16,520 1,238,570 1,226,514 
     
รำยได้เงินปันผล     
   บรษิทัย่อย - - 4,240,404 2,607,689 
   บรษิทัร่วม - - 116,572 49,947 
 - - 4,356,976 2,657,636 
        
รำยได้อ่ืน     
   บรษิทัย่อย - - 171,558 161,086 
   บรษิทัร่วม 148,897 34,638 85 261 
   กำรร่วมคำ้ 10,291 350 44 - 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 499 494 379 413 
 159,687 35,482 172,066 161,760 
     
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยถ์ำวร     
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,592 - - - 
 11,592 - - - 

 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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21.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และสินทรพัยถ์ำวร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 528,294 404,222 
   บรษิทัร่วม 291,507 298,844 257 758 
   กำรร่วมคำ้ 24,060 - - - 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 447,093 352,270 21,522 21,916 
 762,660 651,114 550,073 426,896 
     
ซ้ือสินทรพัยถ์ำวร      
   บรษิทัย่อย - - 458 - 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,824 17,636 - 1,550 
 14,824 17,636 458 1,550 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ซ้ือสินค้ำและบริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 1,483,281 1,404,967 
   บรษิทัร่วม 993,552 1,171,586 1,164 1,356 
   กำรร่วมคำ้ 92,657 24,401 - 24,401 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,143,548 756,522 65,991 68,311 
 2,229,757 1,952,509 1,550,436 1,499,035 
     
ซ้ือสินทรพัยถ์ำวร     
   บรษิทัย่อย - - 458 120 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 52,878 60,921 335 6,763 
 52,878 60,921 793 6,883 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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21.3 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร และซ้ือสินทรพัยถ์ำวร  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั สุทธิ     
   บรษิทัย่อย - - 1,328,521 1,357,537 
   บรษิทัร่วม 224,480 258,739 561 13 
   กำรร่วมคำ้ - 89,699 - 23,138 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 50,685 42,600 11,753 10,017 
 275,165 391,038 1,340,835 1,390,705 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบั 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 953,088 700,149 
   กำรร่วมคำ้ - 2,504 - 2,504 
 - 2,504 953,088 702,653 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 385,986 352,883 
   บรษิทัร่วม 66,570 146,033 182 161 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 42,561 50,036 4,191 16,518 
 109,131 196,069 390,359 369,562 
     
สินทรพัยส์ญัญำอนุพนัธ ์
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

    

   บรษิทัย่อย - - 966,587 - 
 - - 966,587 - 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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21.4 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  
   - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      
   บรษิทัย่อย - - 180,525 206,169 
   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 151,878 151,701 120,645 117,593 
 151,878 151,701 301,170 323,762 
 

21.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 
   แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

    

   บรษิทัย่อย - - 21,062,725 13,038,591 
 - - 21,062,725 13,038,591 
 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่ำงงวดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - 13,038,591 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ - 59,195,306 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (50,253,092) 
จดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (1,971,563) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 1,053,483 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) - 21,062,725 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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ค่ำเผื่อขำดทุนจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถกระทบยอดไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
ค่ำเผื่อขำดทุนตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) (244,913) (257,644) 
ลดลงจำกค่ำเผื่อขำดทุนทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนระหว่ำงงวด 258,238 258,238 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น (13,325) (14,191) 
ค่ำเผื่อขำดทุนปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) - (13,597) 
 

21.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บรษิทัย่อย - - 565,744 80,960 
บรษิทัร่วม 84,750 45,100 - - 
 84,750 45,100 565,744 80,960 
 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่ำงงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 45,100 80,960 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 76,000 1,295,504 
คนืเงนิกูย้มื (36,350) (810,602) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (118) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 84,750 565,744 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิัทมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกบุคคลภำยนอกจ ำนวน 14.10 ล้ำนบำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 14.05 ลำ้นบำท) 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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21.7 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 
 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงินให้กู้ยืมระยะยำว     
   แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั สุทธิ     
   บรษิทัย่อย - - 38,144,795 33,624,499 
 - - 38,144,795 33,624,499 
 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัระหว่ำงงวดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - 33,624,499 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ - 2,762,990 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (917,220) 
จดัประเภทรำยกำรใหม่จำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,971,563 
จดัประเภทรำยกำรใหม่จำกดอกเบีย้คำ้งรบัจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 154,445 
แปลงเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 11) - (2,772,361) 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมของรำยกำรป้องกนัควำมเสีย่ง - (5,676) 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำ - (175,209) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 3,501,764 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) - 38,144,795 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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ค่ำเผื่อผลขำดทุนเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถกระทบยอดไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พนับำท พนับำท 
   
ค่ำเผื่อขำดทุนตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - (554,368) 
เพิม่ขึน้จำกค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนระหว่ำงงวด - (175,209) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (60,879) 
ค่ำเผื่อขำดทุนปลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) - (790,456) 
 

21.8 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 
 
ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำรส ำคญัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 246,288 232,222 186,925 162,574 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 57,062 71,500 14,679 12,861 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 50,753 41,220 35,393 25,025 
 354,103 344,942 236,997 200,460 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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  22 ข้อมูลกระแสเงินสด 
 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธใิหเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้     
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 6,970,562 5,614,941 4,725,740 2,822,620 
   จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ - (33,546) - - 
   รวม 6,970,562 5,581,395 4,725,740 2,822,620 
     
รำยกำรปรบักระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     
   ค่ำเสื่อมรำคำ  2,788,164  2,659,059 480,846 470,398 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำย  306,912  282,572 155,019 150,033 
   (ก ำไร) ขำดทุน จำกกำรดอ้ยค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ สุทธ ิ 21,309  (67,039) 178,955 170,131 
   (กลบัรำยกำร) ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื 13,118  (82,129) (17,839) (17,378) 
   ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย ์
      ทำงกำรเงนิ 

 
- 198,616 

 
- 

 
20,046 

   ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 105,000 - - - 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 205,297 192,024 57,944 64,602 
   ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยข์องกลุ่มทีจ่ ำหน่ำยที ่
      จดัประเภทไวเ้พื่อขำย 

 
- 10,990 - - 

   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยทีด่นิ 
      อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สุทธ ิ

 
9,177 80,359 754 

 
(9,335) 

   ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 22,787 - 32,195  
   ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
      และกำรร่วมคำ้ 

 
107,832 338,851 

 
- 

 
- 

   กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมเงนิลงทุน (795,957) - - - 
   กำรปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมเครื่องมอืทำงกำรเงนิ สุทธ ิ 3,209,323 2,109,648 3,233,589 2,776,649 
   ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น  (3,631,058) (2,819,395) (3,288,899) (2,597,915) 
   รำยไดเ้งนิปันผล  (439) (29) (4,357,352) (2,657,636) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ  1,275,026  1,309,859 1,111,577 1,107,745 
   ดอกเบีย้รบั  (25,545) (57,923) (1,259,982) (1,253,818) 
   รวม 3,610,946 4,155,463 (3,673,193) (1,776,478) 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน     
   ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (3,309,537) 1,194,426 (122,977) 1,078,041 
   สนิคำ้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง (4,433,034) 669,988 (659,373) 1,021,936 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง 111,843 166,419 (21,358) (12,950) 
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (38,116) 46,432 1,014 1,965 
   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) 1,661,482 299,746 33,902 (1,176,044) 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้           42,953  50,261 131,383 56,774 
   หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้  152,157  4,259 33,481 140,815 
   จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน  (67,142) (28,868) (5,885) (2,644) 
   รวม (5,879,394) 2,402,663 (609,813) 1,107,893 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 6,970,562 5,581,395 4,725,740 2,822,620 
รำยกำรปรบักระทบก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 3,610,946 4,155,463 (3,673,193) (1,776,478)  
กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน (5,879,394) 2,402,663 (609,813) 1,107,893 
เงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 4,702,114 12,139,521 442,734 2,154,035 
   - จ่ำยภำษเีงนิได ้ (691,031) (627,885) (30,808) 47,582 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 4,011,083 11,511,636 411,926 2,201,617 
 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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  23 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
 
23.1 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
กลุ่มบรษิทัมภีำระผกูพนัทีเ่ป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ไม่ไดร้บัรู ้มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
สญัญำสรำ้งอำคำรโรงงำนและ 
   คลงัสนิคำ้  

417 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นยโูร 

 3,560 ลำ้นรเูปีย 

147 ลำ้นบำท 
1 ลำ้นยโูร 

 60,413 ลำ้นรูเปีย 

11 ลำ้นบำท 
- 
- 

6 ลำ้นบำท 
- 
- 

สญัญำซื้อเครื่องจกัร อุปกรณ์  
   และสนิทรพัยถ์ำวรอื่น 

214 ลำ้นบำท 
4 ลำ้นยโูร 

 2 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั 
46 ลำ้นเยน 

2,226 ลำ้นรเูปีย 

 137 ลำ้นบำท 
2.1 ลำ้นยโูร 

 4 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั 
2 ลำ้นเยน 

- 

17 ลำ้นบำท 
- 
- 
- 
- 

2 ลำ้นบำท 
- 
- 
- 
- 

สญัญำซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 5 ลำ้นยโูร - - - 
สญัญำซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ - 

- 
86 ลำ้นรเูปีย 

6 ลำ้นบำท 
0.1 ลำ้นยโูร 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
23.2 กำรค ำ้ประกนั 

 
ก) ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 บรษิัทมีหนังสือค ้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิัทจ ำนวน  32 ล้ำนบำท  

(ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 32 ลำ้นบำท) ซึง่เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทั 
ข) ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยมหีนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิัทย่อยจ ำนวน 88 ล้ำนบำท 

8 ล้ำนยูโร 3 ล้ำนโครนนอร์เวย ์และ 1 ล้ำนสลอ็ตตโิปแลนด์ (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 86 ลำ้นบำท 7 ล้ำนยูโร 
3 ลำ้นโครนนอรเ์วย ์และ 1 ลำ้นสลอ็ตตโิปแลนด)์ ซึง่เกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัย่อย 

ค) ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนังสือค ้ำประกันจ ำนวน  13 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ (ณ วันที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 14 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ) ซึ่งออกให้แก่สถำบันกำรเงนิแห่งหนึ่งเพื่อค ้ำประกันวงเงิน
สนิเชื่อใหแ้ก่กำรร่วมคำ้ของกลุ่มบรษิทั 

ง) ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มบรษิทัจ ำนวน 21 ล้ำน 
ยูโร 4 ล้ำนดอลลำร์แคนำดำ 41 ล้ำนหยวน และ 8 ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 21 ล้ำนยูโร 
9 ลำ้นดอลลำรแ์คนำดำ และ 41 ลำ้นหยวน) เพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทั 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  24 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในเดอืนตุลำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จ ำกดั (มหำชน) (TFM) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญั 
ที่ออกใหม่จ ำนวน 90 ล้ำนหุ้น และหุ้นสำมญัในบรษิัทย่อยดังกล่ำวที่ถือโดยบริษัทจ ำนวน 19.30 ล้ำนหุ้น ให้แก่ประชำชนทัว่ไป  
ด้วยรำคำเสนอขำยที่ 13.50 บำทต่อหุ้น โดยเมื่อวนัที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2564 หุ้นของ TFM ได้เริม่กำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมสีดัส่วนกำรถือหุ้นใน  TFM ลดลงจำกรอ้ยละ 66.90 เป็นร้อยละ 51.00 
อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์ดงักล่ำวไม่ไดส้่งผลกระทบต่อกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่ำวของบรษิทั 
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