
 

บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทาง

การเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดง

การเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืน

สิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการ

จดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34  

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่าการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ 

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

พงทวี  รตันะโกเศศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 

กรุงเทพมหานคร 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ไทยยูเน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 1,352,279 9,022,938 23,062 7,887,120
เงนิลงทนุระยะสัน้ 200,000 700,000 -                       500,000
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 8, 16 19,073,645 16,307,764 8,008,402 4,994,201
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

และกจิการอื่น สทุธิ 16 34,031 13,787 27,439,771 22,189,581
สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 48,649,391 46,636,163 3,406,962 3,962,103
สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 6 1,561,061 799,801 1,507,801 910,510
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,370,555 1,382,253 105,169 80,193

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 72,240,962 74,862,706 40,491,167 40,523,708

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํ้าประกนั 5,141 5,141 - -
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
และการรว่มคา้ตามวธิรีาคาทนุ 9 - - 38,042,710 37,658,533

เงนิลงทนุทีร่บัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี สทุธิ 9 12,572,918 12,765,953 - -
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 6 15,885,245 15,757,442 384,819 464,573
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

และกจิการอื่น สทุธิ 16 666 668 36,214,148 36,645,694
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ สทุธิ 84,982 85,980 442,288 442,288
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธ ิ 10 26,877,458 27,026,898 3,866,406 3,960,249
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 1,282,426 1,330,209 347,062 368,850
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธ ิ 10 16,560,719 16,894,525 1,668,785 1,705,768
คา่ความนิยม สทุธิ 10 13,249,123 13,495,288 - -
สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 6 1,200,792 1,179,080 1,208,667 1,188,880
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,572,859 2,350,826 39,013 53,088
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,138,419 849,324 23,889 24,648

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 91,430,748 91,741,334 82,237,787 82,512,571

รวมสินทรพัย  ์    163,671,710 166,604,040 122,728,954 123,036,279

กรรมการ   ___________________________________________     กรรมการ   ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ไทยยูเน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 16,282,025 9,567,493 14,639,045 8,001,918

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 16 20,759,891 21,350,788 3,384,448 3,610,324

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

และกจิการอื่น 16 103,911 105,131 772,264 998,560

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สทุธิ 11 80,707 12,586,006 - 12,499,210

สว่นของหุน้กูท้ ีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สทุธิ - 1,999,958 - 1,999,958

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี สทุธิ 311,367 351,223 96,796 96,759

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 438,794 398,957 - -

หน้ีสนิสญัญาอนุพนัธ์ 6 726,639 813,324 797,577 788,831

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 802,540 908,412 161,534 88,218

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 39,505,874 48,081,292 19,851,664 28,083,778

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 11 16,834,096 13,097,363 16,420,878 12,680,492

หุน้กู ้สทุธิ 12 32,516,449 32,524,718 32,516,449 32,524,718

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ 802,366 808,816 271,758 292,016

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,269,575 3,191,678 983,146 963,628

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 4,653,419 4,741,817 - -

หน้ีสนิสญัญาอนุพนัธ์ 6 1,085,530 1,412,743 1,054,833 1,359,147

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 448,766 532,217 74,884 138,605

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 59,610,201 56,309,352 51,321,948 47,958,606

รวมหน้ีสิน 99,116,075 104,390,644 71,173,612 76,042,384

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของผ ูถ้ือหุ้น

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้

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

ทนุทีอ่อกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 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

สาํรองหุน้ทนุซือ้คนื 1,519,051 1,519,051 1,519,051 1,519,051

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 38,429,698 36,777,986 23,882,030 19,664,832

หกั หุน้ทนุซือ้คนื (1,519,051) (1,519,051) (1,519,051) (1,519,051)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (4,003,753) (4,699,178) 433,049 88,800

รวม 55,716,523 53,369,386 45,605,657 41,044,210

หุน้กูท้ ีม่ลีกัษณะคลา้ยทนุ 5,949,685 5,949,685 5,949,685 5,949,685

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 61,666,208 59,319,071 51,555,342 46,993,895

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 2,889,427 2,894,325 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 64,555,635 62,213,396 51,555,342 46,993,895

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 163,671,710 166,604,040 122,728,954 123,036,279

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 16 36,271,724 31,124,872 5,749,941 4,409,292
ตน้ทุนขาย 16 (29,917,093) (25,617,482) (4,818,384) (3,815,279)

กาํไรข ัน้ต้น 6,354,631 5,507,390 931,557 594,013
รายไดด้อกเบีย้ 16 17,668 9,738 440,096 392,563
รายไดเ้งนิปันผล 16 - - 3,657,437 199,290
รายไดอ้ืน่ 16 258,242 191,894 77,476 62,324

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 6,630,541 5,709,022 5,106,566 1,248,190
ค่าใชจ้่ายในการขาย (2,799,986) (1,865,094) (387,173) (205,828)
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (1,887,967) (1,771,550) (460,223) (440,165)
กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า
สนิทรพัยท์างการเงนิ สทุธิ (25,528) (6,905) (1,414) 9,709

กาํไร (ขาดทุน) อืน่สทุธิ 13 277,860 399,890 433,201 140,824
ตน้ทุนทางการเงนิ (444,963) (396,737) (396,172) (336,549)

กาํไรก่อนส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุน

ที่รบัร ูต้ามวิธีส่วนได้เสีย 1,749,957 2,068,626 4,294,785 416,181
สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนทีร่บัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี 9 (177,269) (31,506) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,572,688 2,037,120 4,294,785 416,181
ภาษเีงนิได้ 14 187,849 (198,518) (2,792) 18,497

กาํไรสาํหรบังวด 1,760,537 1,838,602 4,291,993 434,678

การแบง่ปันกาํไร:
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,745,525 1,802,894 4,291,993 434,678
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 15,012 35,708 - -

กาํไรสาํหรบังวด 1,760,537 1,838,602 4,291,993 434,678

กาํไรต่อหุ้นที่เป็นของส่วนที่เป็นของ

ผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท) 15 0.36 0.37 0.91 0.08

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 1,760,537 1,838,602 4,291,993 434,678

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังานสทุธจิากภาษเีงนิได้ (18,840) - - -

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของตราสารทุน

สทุธจิากภาษเีงนิได้ (119,349) 15,164 (79,753) 15,157

สาํรองอืน่เพิม่ขึน้ 227 51,388 - -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (137,962) 66,552 (79,753) 15,157

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ (332,361) 346,759 - -

สว่นแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็จากเงนิลงทุนทีร่บัรู้

ตามวธิสีว่นไดเ้สยีสทุธจิากภาษเีงนิได้ 9 2,840 5,387 - -

การจดัประเภทรายการใหมจ่ากสาํรองรายการบญัชี

ป้องกนัความเสีย่งสทุธจิากภาษเีงนิได้ 76,360 172,891 44,684 286,505

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสีย่งสญัญาอนุพนัธส์ทุธจิากภาษเีงนิได้ 1,064,183 (961,094) 379,318 (508,939)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 811,022 (436,057) 424,002 (222,434)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด สทุธิจากภาษี 673,060 (369,505) 344,249 (207,277)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,433,597 1,469,097 4,636,242 227,401

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,422,095 1,430,057 4,636,242 227,401

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 11,502 39,040 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,433,597 1,469,097 4,636,242 227,401

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยยเูนี่ยน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนแบง่

กาํไร (ขาดทุน)

เบด็เสรจ็

จากเงินลงทุน

การ การเปลี่ยน สาํรอง ที่รบัร ู้ตามวิธี การเปลี่ยน รวม รวมส่วน

ทุนที่ จดัสรรแล้ว - สาํรอง แปลงค่า แปลงในมลูค่า รายการ ส่วนได้เสีย แปลงสดัส่วน องคป์ระกอบ หุ้นก ู้ที่ม ี ของผ ูเ้ป็น ส่วนได้เสียที่

ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม หุ้นทุน ยงัไม่ได้ ห ุ้นทุน ข้อมลู ยตุิธรรมของ ป้องกนั สทุธิจาก เงินลงทุนใน อื่นของส่วน ลกัษณะ เจ้าของของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ซื้อคืน จดัสรร ซื้อคืน ทางการเงิน ตราสารทุน ความเสี่ยง ภาษีเงินได้ สาํรองอื่น บริษทัย่อย ของเจ้าของ คล้ายทุน บริษทัใหญ่ ควบคมุ ของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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) 284,165 (279,115) (1,850,395) (3,381,104) (8,290,054) 5,949,685 52,185,259 3,551,389 55,736,648

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย

เพิม่ขึน้สทุธจิากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - - - 3,600 3,600

การจา่ยเงนิปันผล - - - - - - - - - - - - - - - (5,650) (5,650)

การจา่ยดอกเบีย้หุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - (75,617) - - - - - - - - - (75,617) - (75,617)

กาํไรสาํหรบังวด - - - - 1,802,894 - - - - - - - - - 1,802,894 35,708 1,838,602

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - - - - 343,427 15,164 (788,203) 5,387 51,388 - (372,837) - (372,837) 3,332 (369,505)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 34,962,327 (1,519,051) (2,720,141) 15,127 (504,038) (273,728) (1,799,007) (3,381,104) (8,662,891) 5,949,685 53,539,699 3,588,379 57,128,078

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 36,777,986 (1,519,051) (1,441,305) (17,736) 61,210 (258,590) (63,019) (2,979,738) (4,699,178) 5,949,685 59,319,071 2,894,325 62,213,396

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย

เพิม่ขึน้สทุธจิากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - - (178) - - - - - - 15 15 - (163) 163 -

การจา่ยเงนิปันผล - - - - - - - - - - - - - - - (16,563) (16,563)

การจา่ยดอกเบีย้หุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - (74,795) - - - - - - - - - (74,795) - (74,795)

กาํไรสาํหรบังวด - - - - 1,745,525 - - - - - - - - - 1,745,525 15,012 1,760,537

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - - (18,840) - (328,851) (119,349) 1,140,543 2,840 227 - 695,410 - 676,570 (3,510) 673,060

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 38,429,698 (1,519,051) (1,770,156) (137,085) 1,201,753 (255,750) (62,792) (2,979,723) (4,003,753) 5,949,685 61,666,208 2,889,427 64,555,635

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้
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บริษทั ไทยยเูนี่ยน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

การเปลี่ยน รวม

จดัสรรแล้ว - แปลงในมลูค่า สาํรองรายการ องคป์ระกอบ หุ้นก ู้ที่ม ี

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม สาํรอง ยงัไม่ได้ ห ุ้นทนุ ยตุิธรรมของ ป้องกนั อื่นของส่วน ลกัษณะ รวมส่วน

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย หุ้นทนุซื้อคืน จดัสรร ซื้อคืน ตราสารทนุ ความเสี่ยง ของเจ้าของ คล้ายทนุ ของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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
การจา่ยดอกเบีย้หุน้กูท้ ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - (75,617) - - - - - (75,617)
กาํไรสาํหรบังวด - - - - 434,678 - - - - - 434,678
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - - - - 15,157 (222,434) (207,277) - (207,277)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 18,881,934 (1,519,051) 15,157 (170,207) (155,050) 5,949,685 45,967,147

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 19,664,832 (1,519,051) (712) 89,512 88,800 5,949,685 46,993,895
การจา่ยดอกเบีย้หุน้กูท้ ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - (74,795) - - - - - (74,795)
กาํไรสาํหรบังวด - - - - 4,291,993 - - - - - 4,291,993
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - - - - (79,753) 424,002 344,249 - 344,249

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 23,882,030 (1,519,051) (80,465) 513,514 433,049 5,949,685 51,555,342

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 17 (2,860,220) 632,770 1,074,242 652,295

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสัน้ 500,000 - 500,000 -
ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,119,173) (847,257) (64,849) (61,695)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 95,808 4,328 2,003 634
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - (384,876) (71,400)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 9 (80,000) (20,826) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารทุน - (118,802) - (113,438)
เงนิสดรบั(จา่ย)สทุธเิพือ่เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการอื่น (20,387) 192 (5,516,330) (4,956,799)
เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 110,820 166,250
เงนิสดจา่ยเพือ่เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการอื่น - - (23,000) (33,670)
ดอกเบีย้รบั 17,538 39,533 828,267 491,557
เงนิปันผลรบั 50,000 96,426 50,000 50,000

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (556,214) (846,406) (4,497,965) (4,528,561)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั(จา่ย)สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 6,524,870 (5,952,905) 6,559,945 (2,572,919)
เงนิสดรบั(จา่ย)สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (1,200) 8,000 (226,296) 455,373
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,180,250 6,067,000 4,145,750 6,067,000
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 (12,536,952) (16,322) (12,500,000) -
เงนิสดจา่ยคนืหุน้กู้ 12 (2,000,000) (1,550,000) (2,000,000) (1,550,000)
เงนิสดจา่ยตน้ทุนทางการเงนิรอตดับญัชี 11 (45,460) (109,805) (45,460) (109,805)
จา่ยดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิอื่น (375,048) (300,742) (351,345) (213,351)
เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (117,635) (125,396) (28,493) (33,157)
ดอกเบีย้จา่ยเพือ่หุน้กูท้ ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน 15 (74,795) (75,617) (74,795) (75,617)
เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ยของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - 3,600 - -
เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,039) (18) (1,039) (18)
เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - (4,942) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (4,447,009) (2,057,147) (4,521,733) 1,967,506

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (7,863,443) (2,270,783) (7,945,456) (1,908,760)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 7 8,828,316 6,019,247 7,887,120 5,160,207
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (16,822) 6,387 66 5,648

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 7 948,051 3,754,851 (58,270) 3,257,095

รายการที่ไม่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
(รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น และหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน) 365,126 329,473 23,129 36,462

การไดม้าของสทิธกิารใชส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ 57,013 78,880 9,903 17,889
การเพิม่เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ยโดยการโอนดอกเบีย้คา้งรบัเป็นเงนิใหกู้ย้มื - - - 154,445

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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  1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

ซึ่งจัดตัง้และจดทะเบียนในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนคือ เลขที่ 72/1 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลท่าทราย  

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร บรษิทัมสีาํนกังานสาขา 17 แหง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและสมทุรสาคร 

 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบรษิทั” 

 

บรษิัทประกอบกจิการในประเทศไทย ส่วนบรษิทัย่อยประกอบกจิการทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกจิหลกัของบรษิทัและ

บรษิทัย่อยในประเทศคอืเป็นผูผ้ลติและจดัจําหน่ายอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และบรรจุกระป๋อง นอกจากนี้ บรษิทัย่อยในประเทศ 

ยงัประกอบธุรกจิบรรจุภณัฑ ์สิง่พมิพ ์ธุรกจิอาหารสตัว ์และผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ 

 

ส่วนธุรกิจหลักของบริษัทย่อยในต่างประเทศประกอบด้วยบริษัทย่อยในทวีปอเมริกา ซึ่งเป็นผู้จ ัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จาก 

กุ้งมงักรและอาหารทะเลอื่น ๆ และเป็นผู้นําเข้ากุ้งและอาหารทะเลแช่แข็ง เพื่อจดัจําหน่ายให้ภัตตาคาร ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง  

และบรษิัทย่อยต่าง ๆ ในทวีปยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารทะเลแปรรูปและแช่เย็นแบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่าง ๆ  

ในทวปียุโรป ทวปีอเมรกิา และทวปีออสเตรเลยี ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเอง รวมทัง้บรษิทัย่อยในทวปีเอเชยีซึ่งเป็นผูผ้ลติ

และจาํหน่ายอาหารทะเลในเวยีดนามและจนี 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอื่น 

และข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบรษิัทระหว่างกาลที่นําเสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 

 

  2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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  3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 มกราคม  

พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มบรษิทั 

 

  4 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ ได้มกีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ 

ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่วา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ ประมาณการทางบญัชทีีส่ําคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจเป็นการประมาณการ

เดยีวกนักบัการประมาณการทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

  5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

คณะผูบ้รหิารกลุ่มไทยยูเนี่ยน คอื ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทั ผูบ้รหิารกําหนดส่วนงานดําเนินงานจาก

ขอ้มลูทีจ่ะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้รหิารกลุ่มไทยยเูนี่ยน โดยมจีุดประสงคเ์พือ่จดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารงาน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร กลุ่มบรษิทั 

มสีว่นงานทีร่ายงานทัง้สิน้ 3 สว่นงาน ดงันี้ 

• ผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปู 

• ผลติภณัฑอ์าหารทะเลแชแ่ขง็ แชเ่ยน็ และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ผลติภณัฑอ์าหารสตัว ์ผลติภณัฑเ์พิม่มลูคา่ และธุรกจิอื่น 

 

ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกนัเพือ่วตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจ

เกีย่วกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน กลุ่มบรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจาก

กาํไรขัน้ตน้ ซึง่วดัมลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดักาํไรขัน้ตน้ในงบกาํไรขาดทุน 

 

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับ

บุคคลภายนอก ขอ้มลูทางการเงนิรวมไดต้ดัรายการระหว่างกนัออกแลว้ ขอ้มูลเกีย่วกบัการจําแนกรายไดเ้ป็นขอ้มลูเดยีวกนักบัขอ้มูล

รายไดท้ีไ่ดเ้ปิดเผยตามสว่นงาน 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัรายไดแ้ละกาํไรขัน้ตน้ของขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงานของกลุ่มบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

ผลิตภณัฑ ์

อาหารทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ ์

อาหารทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 

และธรุกิจ 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์

อาหารสตัว ์

ผลิตภณัฑ์

เพ่ิมมูลค่า 

และธรุกิจอ่ืน 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

รายไดร้วม   19,834,657     15,508,352    10,177,469    45,520,478     (9,248,754) 36,271,724 

หกั  รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน (4,308,152)    (1,718,385)  (3,222,217)  (9,248,754)    9,248,754  - 

รวมรายได้จากลกูค้าภายนอก 15,526,505 13,789,967 6,955,252 36,271,724 - 36,271,724 

       

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรขัน้ต้นของส่วนงาน 3,306,034 1,292,586 1,882,758 6,481,378 (126,747) 6,354,631 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร*      (4,687,953) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  

   (ไมร่วมรายไดอ้ื่น)      1,666,678 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (444,963) 

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน  

   ทีร่บัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี       (177,269) 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่นๆ      528,242 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้      1,572,688 

ภาษเีงนิได ้      187,849 

กาํไรสาํหรบังวด      1,760,537 

       

จงัหวะการรบัรู้รายได้       

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

   (Point in time) 15,526,505 13,789,967 6,955,252 36,271,724 - 36,271,724 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 

ผลิตภณัฑ ์

อาหารทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ ์

อาหารทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 

และธรุกิจ 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์

อาหารสตัว ์

ผลิตภณัฑ์

เพ่ิมมูลค่า 

และธรุกิจอ่ืน 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 

   31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

รายไดร้วม 16,263,006 13,043,094 7,101,249 36,407,349 (5,282,477) 31,124,872 

หกั  รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน (2,683,008) (966,720) (1,632,749) (5,282,477) 5,282,477 - 

รวมรายได้จากลกูค้าภายนอก 13,579,998 12,076,374 5,468,500 31,124,872 - 31,124,872 

       

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรขัน้ต้นของส่วนงาน 2,761,954 1,303,581 1,531,979 5,597,514 (90,124) 5,507,390 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร*      (3,636,644) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  

   (ไมร่วมรายไดอ้ื่น)      

 

1,870,746 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (396,737) 

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน  

   บรษิทัรว่มและการรว่มคา้          (31,506) 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่นๆ      594,617 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้      2,037,120 

ภาษเีงนิได ้      (198,518) 

กาํไรสาํหรบังวด      1,838,602 

       

จงัหวะการรบัรู้รายได้       

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ

   เสรจ็สิน้ (Point in time) 

 

13,579,998 

 

12,076,374 

 

5,468,500 

 

31,124,872 

 

- 

 

31,124,872 

 

* คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีแ่สดงอยูใ่นขอ้มลูตามสว่นงานไมร่วมถงึผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยท์างการเงนิ  



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร ์

 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกตามสถานทีต่ัง้ของลกูคา้สามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

รายได้จากลกูค้าภายนอก   

ประเทศไทย 3,922,776 3,628,251 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 15,926,859 13,301,955 

ประเทศญีปุ่่น 2,110,351 1,668,189 

ประเทศในทวปียโุรป 8,898,895 8,387,280 

ประเทศอืน่ ๆ 5,412,843 4,139,197 

รวมรายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 36,271,724 31,124,872 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีม่มีูลค่าเท่ากบัหรอื

มากกวา่รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทั 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  6 มูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 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 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

         

สินทรพัย ์         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย         

   มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน         

      ตราสารหนี้ - - - - 15,247,031 14,998,436 15,247,031 14,998,436 

      ตราสารทนุ - - 250 240 - - 250 240 

   มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

      เบด็เสรจ็อ่ืน 

  

 

 

    

      ตราสารทนุ 628,964 749,766 - - 9,000 9,000 637,964 758,766 

สญัญาอนุพนัธ ์         

   สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

      ล่วงหน้า 

 

- 

 

- 1,942,176 

 

1,305,216 - - 1,942,176 

 

1,305,216 

   สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบีย้ - - 703,388 618,327 - - 703,388 618,327 

   สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - - 116,289 55,338 - - 116,289 55,338 

รวม 628,964 749,766 2,762,103 1,979,121 15,256,031 15,007,436 18,647,098 17,736,323 

         

หน้ีสิน         

สญัญาอนุพนัธ ์         

   สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

      ล่วงหน้า 

 

- - 

 

1,108,828 1,878,488 - - 

 

1,108,828 1,878,488 

   สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบีย้ - - 610,880 266,231 - - 610,880 266,231 

   สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - - 38,968 68,901 - - 38,968 68,901 

   ตราสารอนุพนัธอ์ืน่ 11 7 53,482 12,440 - - 53,493 12,447 

รวม 11 7 1,812,158 2,226,060 - - 1,812,169 2,226,067 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

สินทรพัย ์         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย         

   มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

      เบด็เสรจ็อ่ืน 

        

      ตราสารทนุ 375,819 455,573 - - 9,000 9,000 384,819 464,573 

สญัญาอนุพนัธ ์         

   สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

      ล่วงหน้า - - 

 

1,888,915 1,417,850 - - 

 

1,888,915 1,417,850 

   สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบีย้ - - 703,388 618,327 - - 703,388 618,327 

   สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - - 116,290 55,338 - - 116,290 55,338 

   ตราสารอนุพนัธอ์ืน่ - - - - 7,875 7,875 7,875 7,875 

รวม 375,819 455,573 2,708,593 2,091,515 16,875 16,875 3,101,287 2,563,963 

         

หน้ีสิน         

สญัญาอนุพนัธ ์         

   สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

      ล่วงหน้า - - 1,181,127 1,856,531 - - 1,181,127 1,856,531 

   สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบีย้ - - 610,880 266,231 - - 610,880 266,231 

   สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - - 60,403 25,216 - - 60,403 25,216 

รวม - - 1,852,410 2,147,978 - - 1,852,410 2,147,978 

 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งงวด 

 

กลุ่มบรษิทัจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีไ่มเ่ป็นไปตามเงือ่นไขการวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรอืการวดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเป็นประเภทมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน สนิทรพัยท์างการเงนิทีต่อ้งวดัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน มรีายการดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ 

แล้ว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน   

หน่วยลงทุนในหุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพชนดิไถ่ถอนคนืได ้- ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 15,154,513 14,906,769 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 92,518 91,667 

กองทนุเปิด 250 240 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 15,247,281 14,998,676 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูคา่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นลาํดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีซ่ื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องอา้งองิจากราคาเสนอซือ้ขาย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปลี่ยนจากตัวแทน นายหน้า  

กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้รกิารดา้นราคา หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูล และราคานัน้แสดงถงึรายการในตลาดทีเ่กดิขึน้จรงิอยา่งสมํ่าเสมอ ใน

ราคาซึ่งคู่สญัญาซึ่งเป็นอิสระจากกนัพึงกําหนดในการซื้อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สําหรบัสนิทรพัย์ทาง

การเงนิทีถ่อืโดยกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ้ปัจจุบนั เครือ่งมอืทางการเงนินี้รวมอยูใ่นระดบั 1 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิที่ไม่ได้มกีารซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ที่มกีารซื้อขายในตลาดรอง 

ทีไ่ม่ไดม้กีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ (Over the counter)) วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่า โดยเทคนิคการประเมนิมูลค่านี้ 

ใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดทีส่งัเกตไดท้ี่มอียู่และอ้างองิจากประมาณการของกลุ่มบรษิทัเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้ 

ถา้ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญัทัง้หมดในการวดัมลูคา่ยุตธิรรมไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครือ่งมอืนัน้จะรวมอยูใ่นระดบั 2 

 

กลุ่มบรษิทัใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 โดยใชว้ธิแีบบจาํลองการกําหนดราคา มลูคา่ปัจจุบนัของ

กระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าํนวณจากอตัราแลกเปลีย่นตามสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีร่ายงาน และการคดิลด

กระแสเงนิสด โดยขอ้มูลที่เป็นสาระสําคญัมาจากทัง้ขอ้มูลที่สงัเกตได้ และไม่สามารถสงัเกตไดใ้นตลาด เช่น ราคาหุ้นและส่วนต่าง

อตัราผลตอบแทน กลุ่มบรษิทัไมม่กีารเปลีย่นแปลงวธิกีารประมาณมลูคา่ยุตธิรรมระหวา่งงวด 

 

ตารางต่อไปนี้ สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสาํคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูคา่ยุตธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 

 

 มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี     

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว)  

 

  

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม ข้อมูลท่ีไม ่    

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 สามารถ เทคนิคการ ช่วงของข้อมูล ความสมัพนัธข์องขอ้มูลท่ีไม่สามารถ 

คาํอธิบาย พนับาท พนับาท สงัเกตได้ ประเมินมูลค่า พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 สงัเกตได้กบัมูลค่ายติุธรรม 

        

หุน้บรุมิสทิธชินิด 

   แปลงสภาพ 

   และไถ่ถอน 

   ซึง่มใิช่บรษิทั 

   จดทะเบยีนใน 

   ตลาดหลกัทรพัย ์

15,154,513 14,906,769 อตัราคดิลดทีป่รบั 

   ค่าความเสีย่ง 

การคดิลด 

  กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ  

8.4 ต่อปี 

รอ้ยละ  

8.4 ต่อปี 

- อตัราคดิลดทีป่รบัค่าความเสีย่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  

จะทาํใหม้ลูค่ายุตธิรรมลดลง 656 ลา้นบาท 

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลดลงจํานวน 

651 ลา้นบาท) 

- อตัราคิดลดที่ปรบัค่าความเสี่ยงลดลงร้อยละ 1  

จะทาํใหม้ลูค่ายุตธิรรมเพิม่ขึน้ 627 ลา้นบาท 

(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพิม่ขึน้จาํนวน

จาํนวน 683 ลา้นบาท) 

 

กลุ่มบรษิทัมกีลุ่มทํางานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการประเมนิมลูค่าทีจ่ําเป็นต่อรายงานทางการเงนิ ซึง่รวมถงึการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่3 

นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิทัไดจ้า้งผูป้ระเมนิอสิระเพื่อสนับสนุนการประเมนิมลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ กลุ่มทาํงานดงักล่าว

รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิของกลุ่มบรษิทั (CFO) และคณะกรรมการบรษิทั ขอ้มลูหลกัทีก่ลุ่มบรษิทัใชใ้นการ

ประเมนิไดแ้ก่ 

• อตัราคิดลดสําหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิ ซึ่งพิจารณาจากแบบจําลองการประเมินราคาหลกัทรพัย์ (CAPM)  

เพื่อคํานวณอตัราก่อนภาษทีีส่ะทอ้นผลการประเมนิตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงนิตามเวลาและความเสีย่งทีเ่ฉพาะเจาะจง

ของสนิทรพัย ์

• การปรบัปรุงความเสีย่งเฉพาะสาํหรบัคูส่ญัญา 
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ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิซึง่วดัมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนดว้ยขอ้มลูระดบั 3  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 (ตรวจสอบแล้ว) 14,998,436 

กาํไรจากการวดัมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีร่บัรูผ้า่นกาํไรหรอืขาดทุน 301,389 

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (52,794) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 15,247,031 

 

ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายติุธรรมของกลุ่มบริษทั 

 

ฝ่ายการเงนิของกลุ่มบรษิทัรวมถงึคณะทํางานทีไ่ดท้ําการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิสาํหรบัการรายงานในขอ้มลู

ทางการเงนิ รวมถงึมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 คณะทํางานนี้ไดร้ายงานโดยตรงต่อผูอ้ํานวยการสายการเงนิ (CFO) และคณะกรรมการ

บรหิารการเงนิของกลุ่มบรษิทั การประชุมระหว่างผูอ้ํานวยการสายการเงนิ และคณะทํางานเกีย่วกบัการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมไดจ้ดัขึน้

อยา่งน้อยหนึ่งครัง้ในแต่ละไตรมาส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานไตรมาสของกลุ่มบรษิทั 

 

สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีม่มีูลค่ายุตธิรรมใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัช ีไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด รวมทัง้เงนิ

ฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํ้าประกนั ลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการอื่น เงนิกูย้มื

ระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการอื่น สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิหมนุเวยีนอื่น เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกจิการอื่น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและเงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวมมีูลค่าใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของการ

คดิลดไมม่สีาระสาํคญั 

 

  7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิสดในมอื 4,543 4,430 636 595 

เงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย ์ 1,325,781 5,996,894 20,998 4,885,025 

เงนิฝากประจาํไมเ่กนิสามเดอืน 21,955 3,021,614 1,428 3,001,500 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,352,279 9,022,938 23,062 7,887,120 

หกั  เงนิเบกิเกนิบญัช ี (404,228) (194,622) (81,332) - 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

   ทีแ่สดงในงบกระแสเงนิสด 948,051 8,828,316 (58,270) 7,887,120 
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  8 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหน้ีการคา้ 15,269,210 12,874,640 3,333,316 3,451,883 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนลกูหน้ีการคา้ (323,045) (300,351) (11,307) (10,901) 

ลกูหน้ีการคา้ สทุธ ิ 14,946,165 12,574,289 3,322,009 3,440,982 

เงนิปันผลคา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย - - 3,607,437 - 

อื่น ๆ 4,127,480 3,733,475 1,078,956 1,553,219 

รวมลูกหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 19,073,645 16,307,764 8,008,402 4,994,201 

 

ลกูหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหน้ีการคา้ - กจิการอื่น     

ยงัไมค่รบกําหนดชาํระ 11,633,229 9,040,854 1,382,244 1,216,154 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,484,412 2,692,045 140,922 153,716 

3 - 6 เดอืน 393,360 398,147 633 11,402 

6 - 12 เดอืน 297,225 243,713 123 531 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 260,292 257,878 8,657 8,279 

 15,068,518 12,632,637 1,532,579 1,390,082 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนลกูหน้ีการคา้ (322,374) (299,930) (11,281) (10,879) 

 14,746,144 12,332,707 1,521,298 1,379,203 
     

ลกูหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 

  

  

ยงัไมค่รบกําหนดชาํระ 103,106 202,693 1,601,257 1,560,021 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 97,586 39,310 199,480 497,621 

3 - 6 เดอืน - - - 4,159 

 200,692 242,003 1,800,737 2,061,801 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนลกูหน้ีการคา้ (671) (421) (26) (22) 

 200,021 241,582 1,800,711 2,061,779 

ลกูหน้ีการคา้ สทุธ ิ 14,946,165 12,574,289 3,322,009 3,440,982 
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  9 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และเงินลงทุนท่ีรบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย สทุธิ 

 

จาํนวนของเงนิลงทุนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม  

   และการรว่มคา้ ตามวธิรีาคาทุน สทุธ ิ     

   บรษิทัยอ่ย - - 34,253,403 33,869,226 

   บรษิทัรว่ม 12,348,129 12,578,614 3,789,307 3,789,307 

   การรว่มคา้ 224,789 187,339 - - 

รวมเงนิลงทุน สทุธ ิ 12,572,918 12,765,953 38,042,710 37,658,533 

 

จาํนวนทีร่บัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี้ 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ส่วนแบง่ขาดทนุ     

   บรษิทัรว่ม (139,482) (19,160) - - 

   การรว่มคา้ (37,787) (12,346) - - 

รวมสว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน 

   ทีร่บัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี (177,269) (31,506) - - 

     

ส่วนแบง่กาํไรเบด็เสรจ็     

   บรษิทัรว่ม 2,840 5,387 - - 

รวมสว่นแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็จาก 

   เงนิลงทนุทีร่บัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี 2,840 5,387 - - 
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9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยระหวา่งงวดมดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 33,869,226 

เพิม่ขึน้ 384,876 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (699) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบแลว้) 34,253,403 

 

ในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 บรษิทัเขา้ซื้อหุน้สามญัในบรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จํากดั จากบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ถอืเป็น

สดัส่วนการถอืหุ้นรอ้ยละ 99.0 โดยมรีาคาซื้อรวม 351.4 ล้านบาท การเขา้ซื้อหุ้นสามญันี้เป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งของ

กลุ่มบรษิทั ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิรวม 

 

ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทั Thai Union China Co., Ltd. (TUC) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ไดเ้รยีกชาํระคา่หุน้เป็น

จาํนวนเงนิรวม 1.0 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ หรอืประมาณ 33.5 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัไดจ้่ายชาํระแลว้  

 

9.2 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มระหวา่งงวดมดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี เงินลงทุนท่ีรบัรูต้ามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 12,578,614 3,789,307 

สว่นแบ่งขาดทุน (139,482) - 

สว่นแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็อื่น 2,840 - 

เงนิปันผลรบั (50,000) - 

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (43,843) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 12,348,129 3,789,307 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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9.3 เงินลงทุนในการรว่มค้า  

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในการรว่มคา้ระหวา่งงวด มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี เงินลงทุนท่ีรบัรูต้ามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้)  187,339 - 

เพิม่ขึน้ 80,000 - 

สว่นแบ่งขาดทุน (37,787) - 

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (4,763) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 224,789 - 

 

ในระหว่างงวด บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบรษิัทเข้าลงนามในสญัญาจดัตัง้บรษิัทร่วมทุนใหม่ภายใต้ชื่อบรษิัท แปซิฟิค  

ทียูเอ็ม โคลด์ สโตเรจ จํากดั (“PACT”) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน 160.0 ล้านบาท เพื่อสร้างโกดงัจดัเก็บสนิค้าเพื่อ 

เกบ็วตัถุดบิ และใหบ้รกิารขนถ่ายสนิคา้ กลุ่มบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวรวมรอ้ยละ 50 และไดช้ําระค่าหุน้แลว้เป็นจํานวน

เงนิ 80.0 ลา้นบาท  

 

  10 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และค่าความนิยม สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และคา่ความนิยมสาํหรบังวดมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์  

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน ค่าความนิยม 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 27,026,898 16,894,525 13,495,288 

ซือ้สนิทรพัย ์ 859,560 33,424 - 

จดัประเภทรายการใหม ่ (2,521) 164 - 

จาํหน่ายระหวา่งงวด สทุธ ิ (104,937) (47) - 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด สทุธ ิ (6,115) - - 

กลบัรายการดอ้ยคา่ 46,901 - - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (813,789) (97,943) - 

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (128,539) (269,404) (246,165) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 26,877,458 16,560,719 13,249,123 

 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   
ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 3,960,249 1,705,768 

ซือ้สนิทรพัย ์ 35,743 17,124 

จาํหน่ายระหวา่งงวด สทุธ ิ (2,693) - 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด สทุธ ิ (5,369) - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (121,524) (54,107) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 3,866,406 1,668,785 

 

  11 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี สทุธ ิ 80,707 12,586,006 - 12,499,210 

สว่นทีไ่มห่มนุเวยีนของเงนิกูย้มืระยะยาว 

   จากสถาบนัการเงนิ สทุธ ิ 16,834,096 13,097,363 16,420,878 12,680,492 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธ ิ 16,914,803 25,683,369 16,420,878 25,179,702 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหวา่งงวดแสดงไดด้งันี้ 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   
ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 25,683,369 25,179,702 

เพิม่ขึน้ 4,180,250 4,145,750 

ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ 8,158 8,158 

การจ่ายคนืเงนิกูย้มื (12,536,952) (12,500,000) 

การจ่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ (45,460) (45,460) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 33 - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (367,409) (367,272) 

ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (7,186) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 16,914,803 16,420,878 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นสญัญากูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิหลายแห่งเพื่อใชใ้น

การดําเนินงาน ซื้อเครื่องจกัร ลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และการร่วมค้า และก่อสร้างโรงงาน เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิจํานวน 248.8 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 233.2 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ของกลุ่มบรษิทั โดยกลุ่มบรษิัทและบรษิัทจะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไวใ้นสญัญาวงเงนิสนิเชื่อ รวมทัง้รกัษาอตัราส่วน

ทางการเงนิบางประการ และรวมถงึการจํากดัการก่อหนี้ การทําสญัญาเช่าเพื่อการลงทุน รายจ่ายฝ่ายทุน รายการเกี่ยวกบักจิการ 

ในกลุ่มบรษิทั การจดัสรรและจ่ายเงนิปันผล 

 

วงเงินกู้ยืม 

 

กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่กบัสถาบนัการเงนิหลายแหง่ทีย่งัไมไ่ดใ้ชด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

   

สกุลเงนิบาท 18,954 ลา้นบาท 21,915 ลา้นบาท 

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 204 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 210 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

สกุลเงนิยโูร 6 ลา้นยโูร 8 ลา้นยโูร 

สกุลเงนิรเูปีย - 15,000 ลา้นรเูปีย 

 

  12 หุ้นกู้ สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหวา่งงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 34,524,676 

การจ่ายคนืหุน้กู ้ (2,000,000) 

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 2,092 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (10,319) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 32,516,449 

 

มลูค่ายุตธิรรมของหุน้กู ้ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มจีํานวน 33,115.7 ลา้นบาท มูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวอา้งองิจากสมาคมตลาด

ตราสารหนี้ไทย ซึง่จดัเป็นขอ้มลูระดบัที ่2 ในการประมาณมลูคา่ยุตธิรรม 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

25 

 

  13 กาํไร (ขาดทุน) อ่ืนสทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ (183,895) 596,268 (117,596) 547,741 

กาํไร (ขาดทุน) จากเครือ่งมอืทางการเงนิสทุธ ิ 464,082 (163,585) 551,346 (406,921) 

กาํไร (ขาดทุน) อื่นสทุธ ิ (2,327) (32,793) (549) 4 

รวมกาํไร (ขาดทุน) อื่นสทุธ ิ 277,860 399,890 433,201 140,824 

 

  14 ภาษีเงินได้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 102,596 183,540 - 5,303 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (290,445) 14,978 2,792 (23,800) 

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ (187,849) 198,518 2,792 (18,497) 

 

ภาษเีงนิไดร้ะหวา่งกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายโดยใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษถีวัเฉลีย่เดยีวกบัทีใ่ชก้บักําไรรวมทัง้ปี

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้สาํหรบักลุ่มบรษิทั คอื อตัรารอ้ยละ -11.9 (31 มนีาคม พ.ศ. 2564 อตัรารอ้ยละ 9.7) การเปลีย่นแปลงประมาณการ

อตัราภาษีเงนิได้ถวัเฉลี่ยสําหรบักลุ่มบรษิัทเกิดจากการรบัรู้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชีสําหรบัประโยชน์เพิ่มเติมทางภาษีที่

เกีย่วขอ้งกบัผลขาดทุนจากการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  15 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุน้สามญั 

ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัตามจาํนวนหุน้ทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     
กาํไรสทุธทิีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 1,745,525 1,802,894 4,291,993 434,678 

หกั  ดอกเบีย้จ่ายหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทุน (พนับาท) (74,795) (75,617) (74,795) (75,617) 

กาํไรสาํหรบังวดทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 

   ขัน้พืน้ฐาน (พนับาท) 1,670,730 1,727,277 4,217,198 359,061 
     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีถ่อืโดย 

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ โดยไมร่วม    

หุน้ทุนซือ้คนืจาํนวน 117 พนัหุน้ (พนัหุน้) 4,655,133 4,655,133 4,655,133 4,655,133 
     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.36 0.37 0.91 0.08 

 

บรษิทัไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเทา่ปรบัลดในระหวา่งงวดทีนํ่าเสนอรายงาน ดงันัน้ จงึไมม่กีารนําเสนอกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  16 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

16.1 รายได้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บรษิทัยอ่ย - - 2,123,570 1,496,233 

   บรษิทัรว่ม 732,294 379,662 96 50 

   การรว่มคา้ 6,105 16,455 1,413 8,636 

   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 175,262 148,093 78,929 67,264 

 913,661 544,210 2,204,008 1,572,183 
     

รายได้ดอกเบีย้     

   บรษิทัยอ่ย - - 423,577 385,176 

   การรว่มคา้ 144 2,524 - 2,524 

 144 2,524 423,577 387,700 

     

รายได้เงินปันผล     

   บรษิทัยอ่ย - - 3,607,437 149,290 

   บรษิทัรว่ม - - 50,000 50,000 

 - - 3,657,437 199,290 

     

รายได้อ่ืน     

   บรษิทัยอ่ย - - 62,779 50,851 

   บรษิทัรว่ม 31,101 62,494 45 29 

   การรว่มคา้ 462 3 - 3 

   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 94 96 75 96 

 31,657 62,593 62,899 50,979 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.2 การซ้ือสินค้าและบริการ และสินทรพัยถ์าวร 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ซ้ือสินค้าและบริการ     

   บรษิทัยอ่ย - - 640,824 478,606 

   บรษิทัรว่ม 477,478 482,955 261 418 

   การรว่มคา้ 17,012 2,350 168 - 

   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 721,401 245,527 27,698 23,018 

 1,215,891 730,832 668,951 502,042 

     

ซ้ือสินทรพัยถ์าวร      

   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21,313 21,142 96 194 

 21,313 21,142 96 194 

 

16.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ และซ้ือสินทรพัยถ์าวร  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหน้ีการค้า 

   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สทุธิ     

   บรษิทัยอ่ย - - 1,784,633 2,048,702 

   บรษิทัรว่ม 151,710 198,556 48 3 

   การรว่มคา้ 1,510 57 1,510 - 

   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 46,801 42,969 14,520 13,074 

 200,021 241,582 1,800,711 2,061,779 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั 

   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัยอ่ย - - 686,363 1,116,556 

   การรว่มคา้ 78 6 - - 

 78 6 686,363 1,116,556 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจ้าหน้ีการค้า 

   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัยอ่ย - - 486,520 546,178 

   บรษิทัรว่ม 22,083 130,624 170 752 

   การรว่มคา้ 4,936 2,570 - - 

   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 51,218 48,503 10,381 15,205 

 78,237 181,697 497,071 562,135 

     

สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์

   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

    

   บรษิทัยอ่ย - - 118,346 233,232 

 - - 118,346 233,232 

   
  

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ ์

   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

    

   บรษิทัยอ่ย - - 119,551 40,564 

 - - 119,551 40,564 

 

16.4 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  

   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั      

   บรษิทัยอ่ย - - 162,943 171,783 

   บรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 131,058 141,416 107,675 114,086 

 131,058 141,416 270,618 285,869 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

30 

 

16.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

   แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

    

   บรษิทัยอ่ย - - 27,439,771 22,189,581 

   การรว่มคา้ 25,480 4,900 - - 

 25,480 4,900 27,439,771 22,189,581 

 

การเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหวา่งงวดสามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 4,900 22,189,581 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 20,580 24,145,963 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (18,629,634) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ - (128,972) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ - (137,167) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 25,480 27,439,771 

 

16.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

บรษิทัยอ่ย - - 772,264 998,560 

บรษิทัรว่ม 89,850 91,050 - - 

 89,850 91,050 772,264 998,560 

 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหวา่งงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 91,050 998,560 

เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 629,050 769,096 

คนืเงนิกูย้มื (630,250) (995,392) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 89,850 772,264 

 

16.7 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงินให้กู้ยืมระยะยาว     

   แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สทุธิ     

   บรษิทัยอ่ย - - 36,214,148 36,645,694 

 - - 36,214,148 36,645,694 

 

การเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหวา่งงวดสามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - 36,645,694 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ - 23,000 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (110,820) 

การปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมของรายการป้องกนัความเสีย่ง - (3,643) 

คา่เผือ่ผลขาดทุนการดอ้ยคา่ - (1,008) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ - (8,910) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ - (330,165) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) - 36,214,148 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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คา่เผือ่ผลขาดทุนเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถกระทบยอดไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

คา่เผือ่ขาดทุนตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - (259,451) 

เพิม่ขึน้จากขาดทุนจากคา่เผือ่ทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน - (1,008) 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ - 1,450 

คา่เผือ่ขาดทุนปลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) - (259,009) 

 

16.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 77,095 80,833 57,426 61,397 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 30,034 27,486 2,125 13,418 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 23,010 13,548 17,168 9,482 

 130,139 121,867 76,719 84,297 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  17 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 

การกระทบยอดกาํไรสทุธใิหเ้ป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,572,688 2,037,120 4,294,785 416,181 

     

รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนินงาน     

   คา่เสือ่มราคา 923,848 896,771 147,919 158,009 

   คา่ตดัจาํหน่าย 97,943 95,117 54,107 50,246 

   (กลบัรายการ) คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของหนี้สงสยัจะสญู 25,528 (3,005) 406 295 

   (กลบัรายการ) ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั 
- 

- 

 

1,008 

 

(10,004) 

   (กลบัรายการ) คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 23,624 (82,054) (3,328) (2,742) 

   (กลบัรายการ) คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช ่

      สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

(46,901) 30,000 

 

699 

 

- 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 85,444 61,664 24,207 19,314 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย 

       ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 

       สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และคา่ความนิยม สทุธ ิ

 

 

15,290 5,854 6,059 (4) 

   สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทนุทีร่บัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยี 177,269 31,506 - - 

   การปรบัปรุงมูลค่ายุตธิรรมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน (301,399) (181,133) - - 

   การปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

สทุธ ิ

 

(10,382) 1,053,985 

 

(473,717) 1,005,766 

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 110,742 (892,509) 251,519 (791,658) 

   รายไดเ้งนิปันผล - - (3,657,437) (199,290) 

   ตน้ทุนทางการเงนิ 444,963 396,737 396,172 336,549 

   ดอกเบีย้รบั (17,668) (9,738) (440,096) (392,563) 

   รวม 1,528,301 1,403,195 (3,692,482) 173,918 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน     

   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (2,815,674) (826,031) 172,773 488,948 

   สนิคา้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง (2,344,954) 7,428 558,469 (285,195) 

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (เพิม่ขึน้) ลดลง 78,899 147,583 (935) 759 

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (26,467) (16,374) 759 2,462 

   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลง (511,060) (1,843,635) (239,990) (152,913) 

   หนี้สนิหมนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (87,642) (170,879) 73,316 43,125 

   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ลดลง (80,228) (17,709) (63,722) (19,185) 

   จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (22,317) (2,482) (4,689) - 

   รวม (5,809,443) (2,722,099) 495,981 78,001 

     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,572,688 2,037,120 4,294,785 416,181 

รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนนิงาน 1,528,301 1,403,195 (3,692,482) 173,918 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน (5,809,443) (2,722,099) 495,981 78,001 

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (2,708,454) 718,216 1,098,284 668,100 

   - จ่ายภาษเีงนิได ้ (151,766) (85,446) (24,042) (15,805) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (2,860,220) 632,770 1,074,242 652,295 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  18 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 

18.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 

กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรู ้มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ 

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ 

แล้ว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

สญัญาสรา้งอาคารโรงงาน 

   และคลงัสนิคา้  

855 ลา้นบาท 

4,560 ลา้นรเูปีย 

- 

288 ลา้นบาท 

9,214 ลา้นรเูปีย 

1 ลา้นยโูร 

2 ลา้นบาท 

- 

- 

11 ลา้นบาท 

- 

- 

     
สญัญาซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์  414 ลา้นบาท 

6 ลา้นยโูร 

68 ลา้นเยน 

204 ลา้นรเูปีย 

6 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 

 201 ลา้นบาท 

3 ลา้นยโูร 

148 ลา้นเยน 

2,537 ลา้นรเูปีย 

- 

8 ลา้นบาท 

- 

- 

- 

- 

9 ลา้นบาท 

- 

- 

- 

- 

     
สญัญาซือ้สนิทรพัยอ์ื่น ๆ 16 ลา้นบาท 

2,180 ลา้นรเูปีย 

2 ลา้นบาท 

2,066 ลา้นรเูปีย 

5 ลา้นบาท 

-  

2 ลา้นบาท 

-  

     
สญัญาซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 4 ลา้นบาท - - - 

     
สญัญาซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น ๆ  - 7 ลา้นบาท - - 

 

18.2 การคํา้ประกนั 

 

ก) ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทมีหนังสอืคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบรษิัทจํานวน 27 ล้านบาท  

(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จาํนวน 28 ลา้นบาท) ซึง่เกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทั 

ข) ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยมหีนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามของบรษิทัย่อยจํานวน 86 ล้านบาท 

7 ลา้นยโูร 2 ลา้นโครนนอรเ์วยแ์ละ 1 ลา้นสลอ็ตตโิปแลนด ์(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จาํนวน 73 ลา้นบาท 7 ลา้นยโูร 

2 ลา้นโครนนอรเ์วย ์1 ลา้นสลอ็ตตโิปแลนด ์และ 51 ลา้นเยน) ซึง่เกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัยอ่ย 

ค) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่งมหีนงัสอืคํ้าประกนัจาํนวน 13 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 13 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ) ซึ่งออกให้แก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งเพื่อคํ้าประกนั

วงเงนิสนิเชือ่ใหแ้ก่การรว่มคา้ของกลุ่มบรษิทั 

ง) ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทมหีนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารในนามของบรษิัทจํานวน 8 ล้านดอลลาร์

สหรฐัฯ 11 ลา้นยโูร (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 8 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 20 ลา้นยโูร และ 41 ลา้นหยวน) เพื่อ

คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ใหก้บับรษิทัยอ่ยของบรษิทั 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  19 เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในวนัที ่4 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสทุธสิาํหรบัผลการ

ดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจํานวนเงนิ 4,422 ล้านบาท แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท รวมเป็นเงนิ

จาํนวน 2,095 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้่ายแลว้เมือ่วนัที ่7 กนัยายน พ.ศ. 2564 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิ

จาํนวน 2,327 ลา้นบาท ซึง่จ่ายแลว้ในวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2565 กลุ่มบรษิทัเขา้ลงนามในสญัญาจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนใหม่ภายใต้ชื่อบรษิทั RBS - TU Food Ingredients 

Private Limited (“RBST”) โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบรษิทั อารแ์อนด์บฟู้ีด ซพัพลาย จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมทีก่ลุ่ม

บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.0 และบรษิทั Srinivasa Cystine Private Limited ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื Avanti Group วตัถุประสงค์

ของการจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน RBST เพื่อดําเนินธุรกจิจดัจําหน่ายส่วนผสมในอาหารในประเทศอนิเดยี โดยมทีุนจดทะเบยีน 100 ลา้น

รปีูอนิเดยี และกลุ่มบรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 19.0 

 

ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2565 กลุ่มบรษิทัและบรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) ไดร้ว่มกนัจดัตัง้บรษิทัรว่มลงทุนแลว้เสรจ็ โดยใชช้ื่อว่า 

บรษิทั สตารย์ูเนี่ยน แพคเกจจิง้ จํากดั วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้บรษิทัร่วมลงทุนนี้เพื่อดําเนินกจิการการผลติและจําหน่ายบรรจุภณัฑ์

พลาสตกิชนิดอ่อน และดาํเนินธุรกจิอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนรว่มกนัพฒันาผลติภณัฑห์รอืบรรจภุณัฑใ์หมใ่นอนาคต โดยมทีุนจดทะเบยีน 

1 ลา้นบาท ประกอบดว้ย หุน้สามญัจาํนวน 9,800 หุน้ และหุน้บุรมิสทิธจิํานวน 200 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท และกลุ่มบรษิทั

จะเขา้ถอืหุน้สามญั จาํนวน 4,799 หุน้ และหุน้บุรมิสทิธจิาํนวน 200 หุน้ 

 

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	FINANCIAL_STATEMENTS1
	FINANCIAL_STATEMENTS2
	FINANCIAL_STATEMENTS3
	FINANCIAL_STATEMENTS4
	FINANCIAL_STATEMENTS5
	FINANCIAL_STATEMENTS6

	NOTES
	1 ข้อมูลทั่วไป
	2 เกณฑ์การจัดทำข้อมูลทางการเงิน
	3 นโยบายการบัญชี
	4 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
	5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้
	6 มูลค่ายุติธรรม
	7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ
	ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
	   (หมายเหตุฯ ข้อ 16)
	ยังไม่ครบกำหนดชำระ
	ไม่เกิน 3 เดือน
	3 - 6 เดือน
	หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
	ลูกหนี้การค้า สุทธิ
	9 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย สุทธิ
	9.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	9.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	9.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า

	33,869,226
	384,876
	(699)
	34,253,403
	10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม สุทธิ
	11 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
	พันบาท
	พันบาท
	25,179,702
	25,683,369
	4,145,750
	4,180,250
	8,158
	8,158
	(12,500,000)
	(12,536,952)
	(45,460)
	(45,460)
	-
	33
	(367,272)
	(367,409)
	-
	(7,186)
	16,420,878
	16,914,803
	12 หุ้นกู้ สุทธิ
	พันบาท
	13 กำไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ
	พันบาท
	การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน

	พันบาท
	พันบาท
	พันบาท
	14 ภาษีเงินได้
	15 กำไรต่อหุ้น
	16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	16.1 รายได้
	16.2 การซื้อสินค้าและบริการ และสินทรัพย์ถาวร
	16.3 ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ และซื้อสินทรัพย์ถาวร
	16.4 ยอดค้างชำระที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
	16.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	16.6 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	16.7 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	16.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

	17 ข้อมูลกระแสเงินสด
	18 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
	18.1 ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
	18.2 การค้ำประกัน

	19 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน


