
 

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565



 

 

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. 2565 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสด
รวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
แบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการ 
ใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
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 ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พงทว ี รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 
กรุงเทพมหานคร 
2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 2,290,054 9,022,938 628,140 7,887,120

เงนิลงทุนระยะสนั - 700,000 - 500,000

ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 8, 17 19,609,717 16,307,764 4,903,148 4,994,201

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

และกจิการอนื สุทธิ 17 62,730 13,787 23,779,623 22,189,581

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 56,318,569 46,636,163 4,619,740 3,962,103

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 6 2,099,320 799,801 2,687,201 910,510

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 1,508,575 1,382,253 106,390 80,193

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 81,888,965 74,862,706 36,724,242 40,523,708

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 5,148 5,141 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

และการร่วมคา้ตามวธิรีาคาทุน 9 - - 44,255,811 37,658,533

เงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี สุทธิ 9 12,725,041 12,765,953 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 6 17,583,258 15,757,442 346,936 464,573

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

และกจิการอนื สุทธิ 17 758 668 40,589,886 36,645,694

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน สุทธิ 83,678 85,980 442,288 442,288

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ 10 27,696,962 27,026,898 3,716,492 3,960,249

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 1,644,378 1,330,209 302,093 368,850

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สุทธ ิ 10 16,454,992 16,894,525 1,606,722 1,705,768

ค่าความนิยม สุทธิ 10 13,199,490 13,495,288 - -

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ์ 6 2,049,493 1,179,080 2,046,622 1,188,880

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 4,323,984 2,350,826 37,933 53,088

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,264,302 849,324 24,024 24,648

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 97,031,484 91,741,334 93,368,807 82,512,571

รวมสินทรพัย ์    178,920,449 166,604,040 130,093,049 123,036,279

กรรมการ   ___________________________________________     กรรมการ   ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 21,833,662 9,567,493 14,125,986 8,001,918

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 17 23,235,573 21,350,788 3,596,112 3,610,324

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั

และกจิการอนื 17 94,176 105,131 349,775 998,560

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธิ 11 77,262 12,586,006 - 12,499,210

ส่วนของหุน้กูท้ถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธิ 12 1,999,690 1,999,958 1,999,690 1,999,958

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเชา่ทถีงึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี สุทธิ 458,338 351,223 100,971 96,759

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 667,304 398,957 - -

หนีสนิสญัญาอนุพนัธ์ 6 4,352,519 813,324 3,087,168 788,831

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 1,167,716 908,412 193,494 88,218

รวมหนีสินหมุนเวียน 53,886,240 48,081,292 23,453,196 28,083,778

หนีสินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 11 17,622,181 13,097,363 17,245,733 12,680,492

หุน้กู ้สุทธิ 12 30,866,921 32,524,718 30,866,921 32,524,718

หนีสนิตามสญัญาเชา่ สุทธิ 955,153 808,816 227,924 292,016

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,362,150 3,191,678 1,027,539 963,628

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 4,655,997 4,741,817 - -

หนีสนิสญัญาอนุพนัธ์ 6 3,424,992 1,412,743 3,193,571 1,359,147

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 504,816 532,217 127,444 138,605

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 61,392,210 56,309,352 52,689,132 47,958,606

รวมหนีสิน 115,278,450 104,390,644 76,142,328 76,042,384

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 5,971,815,496 หุน้

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

ทุนทอีอกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 4,771,815,496 หุน้

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

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

กาํไรสะสม 

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

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 38,283,662 36,777,986 26,201,383 19,664,832

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

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (4,648,385) (4,699,178) 509,075 88,800

รวม 54,925,855 53,369,386 48,001,036 41,044,210

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

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 60,875,540 59,319,071 53,950,721 46,993,895

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 2,766,459 2,894,325 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 63,641,999 62,213,396 53,950,721 46,993,895

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 178,920,449 166,604,040 130,093,049 123,036,279

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 17 40,756,166 35,539,225 5,559,723 4,911,765

ต้นทุนขาย 17 (33,357,427) (29,148,463) (4,622,980) (4,065,756)

กาํไรขนัต้น 7,398,739 6,390,762 936,743 846,009

รายไดด้อกเบยี 17 12,201 6,296 616,632 443,677

รายไดเ้งนิปันผล 17 - 63 3,553,542 2,473,384

รายไดอ้นื 17 175,314 190,906 86,423 77,870

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 7,586,254 6,588,027 5,193,340 3,840,940

ค่าใชจ่้ายในการขาย (2,874,309) (2,444,023) (347,182) (299,360)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (2,189,345) (2,061,860) (531,112) (522,247)

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ สุทธิ (53,478) (16,915) 6,581 (31,226)

กาํไร (ขาดทุน) อนื สุทธิ 760,969 648,056 596,887 109,788

ต้นทุนทางการเงนิ (517,109) (444,356) (422,930) (393,562)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ทีรบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย 2,712,982 2,268,929 4,495,584 2,704,333

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี (256,044) (2,770) -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,456,938 2,266,159 4,495,584 2,704,333

ภาษีเงนิได้ 136,135 (251,033) (15,428) (21,911)

กาํไรสาํหรบังวด 2,593,073 2,015,126 4,480,156 2,682,422

การแบ่งปันกาํไร:

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,530,482 1,936,793 4,480,156 2,682,422

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 62,591 78,333 - -

กาํไรสาํหรบังวด 2,593,073 2,015,126 4,480,156 2,682,422

กาํไรต่อหุ้นทีเป็นของส่วนทีเป็นของ

ผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.53 0.40 0.94 0.56

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 2,593,073 2,015,126 4,480,156 2,682,422

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ 78,363 (100,941) 73,594 (60,915)

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสทิธทิจีะซอืตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ - 4,022 - -

สาํรองอนืเพมิขนึ (ลดลง) (127) 702 - -

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 78,236 (96,217) 73,594 (60,915)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 841,090 1,240,314 - -

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็จากเงนิลงทนุทรีบัรู้

ตามวธิสี่วนไดเ้สยีสุทธจิากภาษเีงนิได้ 585 2,477 - -

การจดัประเภทรายการใหม่จากสาํรองรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสุทธจิากภาษเีงนิได้ 1,637,983 1,356,453 1,023,242 939,755

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสญัญาอนุพนัธส์ุทธจิากภาษเีงนิได้ (2,339,854) (1,855,579) (987,652) (1,014,784)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 139,804 743,665 35,590 (75,029)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด สุทธิจากภาษี 218,040 647,448 109,184 (135,944)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,811,113 2,662,574 4,589,340 2,546,478

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,791,391 2,567,882 4,589,340 2,546,478

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 19,722 94,692 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,811,113 2,662,574 4,589,340 2,546,478

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 17 115,973,650 102,546,665 17,151,614 13,938,751

ต้นทุนขาย 17 (95,635,891) (83,843,488) (14,232,538) (11,865,278)

กาํไรขนัต้น 20,337,759 18,703,177 2,919,076 2,073,473

รายไดด้อกเบยี 17 49,250 25,545 1,580,045 1,259,982

รายไดเ้งนิปันผล 17 2,011 439 9,019,517 4,357,352

รายไดอ้นื 17 639,046 558,695 246,829 210,231

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 21,028,066 19,287,856 13,765,467 7,901,038

ค่าใชจ่้ายในการขาย (8,465,131) (6,491,873) (1,150,865) (729,206)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (6,206,438) (5,931,579) (1,504,317) (1,469,826)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ สุทธิ (101,489) (21,309) (4,438) (178,955)

กาํไร (ขาดทุน) อนื สุทธิ 14 1,243,693 1,510,325 1,069,879 314,266

ต้นทุนทางการเงนิ (1,427,008) (1,275,026) (1,229,281) (1,111,577)

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ทีรบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย 6,071,693 7,078,394 10,946,445 4,725,740

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี 9 (716,342) (107,832) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 5,355,351 6,970,562 10,946,445 4,725,740

ภาษีเงนิได้ 15 669,802 (680,665) 4,109 2,281

กาํไรสาํหรบังวด 6,025,153 6,289,897 10,950,554 4,728,021

การแบ่งปันกาํไร:

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 5,899,839 6,082,552 10,950,554 4,728,021

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 125,314 207,345 - -

กาํไรสาํหรบังวด 6,025,153 6,289,897 10,950,554 4,728,021

กาํไรต่อหุ้นทีเป็นของส่วนทีเป็นของ

ผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ (บาท) 16 1.22 1.26 2.30 0.97

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

7



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสาํหรบังวด 6,025,153 6,289,897 10,950,554 4,728,021

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กําไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนักงานสุทธจิากภาษเีงนิได้ 20,018 - - -

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ (227,436) (81,724) (117,637) (41,704)

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสทิธทิจีะซอืตราสารทุน

สุทธจิากภาษเีงนิได้ - 55,373 - -

สาํรองอนืเพมิขนึ 163 57 - -

รวมรายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (207,255) (26,294) (117,637) (41,704)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้

ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 868,046 2,431,562 - -

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็จากเงนิลงทนุทรีบัรู้

ตามวธิสี่วนไดเ้สยีสุทธจิากภาษเีงนิได้ 9 5,308 21,495 - -

การจดัประเภทรายการใหม่จากสาํรองรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสุทธจิากภาษเีงนิได้ 2,709,783 2,446,843 1,879,890 2,060,168

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของรายการบญัชี

ป้องกนัความเสยีงสญัญาอนุพนัธส์ุทธจิากภาษีเงนิได้ (3,363,363) (3,960,497) (1,341,978) (2,362,910)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 219,774 939,403 537,912 (302,742)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด สุทธิจากภาษี 12,519 913,109 420,275 (344,446)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 6,037,672 7,203,006 11,370,829 4,383,575

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม:

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 5,970,635 6,971,741 11,370,829 4,383,575

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 67,037 231,265 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 6,037,672 7,203,006 11,370,829 4,383,575

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ส่วนแบง่กาํไร

(ขาดทุน)

การ การเปลยีน สาํรอง เบด็เสรจ็จาก การเปลยีน รวม

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

ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม หุ้นทุน ยงัไมไ่ด้ หุ้นทุน ข้อมลู ยุติธรรมของ ป้องกนั ทีรบัรู้ตามวิธี เงินลงทุนใน อืนของส่วน ลกัษณะ รวมส่วน ทีไมมี่อาํนาจ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ซือคืน จดัสรร ซือคืน ทางการเงิน ตราสารทุน ความเสียง ส่วนได้เสียสุทธิ สาํรองอนื บริษทัย่อย ของเจ้าของ คล้ายทุน ของเจ้าของ ควบคมุ รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 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

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ

ของบรษิทัย่อยลดลงสทุธจิากการเปลยีนแปลง

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

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

การจา่ยดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - (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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ

ของบรษิทัย่อยเพมิขนึสทุธจิากการเปลยีนแปลง

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - (178) - - - - - - 15 15 - (163) 19,474 19,311

การจา่ยเงนิปันผล 13 - - - - (4,189,619) - - - - - - - - - (4,189,619) (214,377) (4,403,996)

การจา่ยดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 16 - - - - (224,384) - - - - - - - - - (224,384) - (224,384)

กําไรสาํหรบังวด - - - - 5,899,839 - - - - - - - - - 5,899,839 125,314 6,025,153

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - 20,018 - 871,167 (227,436) (598,424) 5,308 163 - 50,778 - 70,796 (58,277) 12,519

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 38,283,662 (1,519,051) (570,138) (245,172) (537,214) (253,282) (62,856) (2,979,723) (4,648,385) 5,949,685 60,875,540 2,766,459 63,641,999

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

9



บริษทั ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว - การเปลียนแปลง สาํรองรายการ รวมองคป์ระกอบ หุ้นกู้ทีมี

ทนุทีออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม สาํรอง ยงัไม่ได้ หุ้นทนุ ในมลูค่ายติุธรรม ป้องกนั อืนของส่วน ลกัษณะ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย หุ้นทนุซือคืน จดัสรร ซือคืน ของตราสารทนุ ความเสียง ของเจ้าของ คล้ายทนุ รวม

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

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

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

การจา่ยดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (224,384) - - - - - (224,384)

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

กําไร (ขาดทนุ) 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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

การจา่ยเงนิปันผล 13 - - - - (4,189,619) - - - - - (4,189,619)

การจา่ยดอกเบยีหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทนุ 16 - - - - (224,384) - - - - - (224,384)

กําไรสาํหรบังวด - - - - 10,950,554 - - - - - 10,950,554

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - - (117,637) 537,912 420,275 - 420,275

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 1,192,954 19,948,329 149,295 1,519,051 26,201,383 (1,519,051) (118,349) 627,424 509,075 5,949,685 53,950,721

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 18 453,233 4,011,083 1,050,912 411,926

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนระยะสนั 700,000 - 500,000 -

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนัเพมิขนึ (7) (121) - -

ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ ์และ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (3,391,308) (3,016,678) (208,200) (214,330)

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - (74,152) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณแ์ละสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 284,812 431,718 5,651 5,648

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

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9 - - (6,591,494) (221,400)

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 9 (267,550) (3,000,550) - (3,000,550)

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 9 (86,983) (53,900) (6,483) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในตราสารทุน (462) (702,337) - (456,285)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืเงนิลงทุนในตราสารหนี (10,323) (4,081) - -

เงนิสดจ่ายสทุธเิพอืเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื (48,323) (742) (2,212,749) (8,942,214)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 486,970 917,220

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื - - (145,100) (2,762,990)

ดอกเบยีรบั 51,149 22,562 1,511,701 948,798

เงนิปันผลรบั 229,523 205,482 9,019,517 4,357,352

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,539,472) (6,300,217) 2,359,813 (9,519,334)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบั(จ่าย)สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12,232,202 (2,581,437) 6,127,656 1,600,468

เงนิสดรบั(จ่าย)สทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื (10,300) 39,650 (648,785) 484,901

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 4,181,791 12,315,300 4,145,750 12,124,300

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

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 (12,595,962) (1,855,781) (12,500,000) (1,769,000)

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 12 (2,000,000) (5,050,000) (2,000,000) (5,050,000)

เงนิสดจ่ายตน้ทุนทางการเงนิสาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว 11 (45,460) (110,167) (45,460) (110,167)

เงนิสดจ่ายตน้ทุนทางการเงนิสาํหรบัการออกหุน้กู้ - (15,225) - (15,225)

จ่ายดอกเบยีและตน้ทุนทางการเงนิอนื (1,401,736) (1,058,495) (1,253,042) (918,177)

เงนิสดจ่ายเพอืชาํระหนสีนิตามสญัญาเชา่ (515,670) (392,706) (81,549) (95,125)

ดอกเบยีจ่ายเพอืหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทุน 16 (224,384) (224,384) (224,384) (224,384)

เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระค่าหุน้ของบรษิทัย่อยของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 19,311 32,970 - -

เงนิสดจ่ายซอืสว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมจากการเปลยีนแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - (1,703,104) - -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (4,189,747) (3,946,530) (4,189,747) (3,946,530)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (205,806) (267,197) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (4,755,761) 182,894 (10,669,561) 7,081,061

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (6,842,000) (2,106,240) (7,258,836) (2,026,347)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 7 8,828,316 6,019,247 7,887,120 5,160,207

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 82,290 39,295 (144) 5,871

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 7 2,068,606 3,952,302 628,140 3,139,731

รายการทีไม่กระทบเงินสด

เจา้หนคี่าซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน

(รวมอยู่ในเจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื และหนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื) 470,449 275,031 41,613 26,940

การไดม้าของสทิธกิารใชส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ 689,283 206,214 14,109 51,229

การเพมิเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยโดยการโอนดอกเบยีคา้งรบัเป็นเงนิใหกู้ย้มื - - 170,516 154,445

การเพมิเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยโดยการแปลงสภาพเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุน - - - 2,772,361

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

12 

 

  1 ข้อมูลทวัไป 

 

บรษิัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดัและบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

ซึงจัดตังและจดทะเบียนในประเทศไทย และมีทีอยู่ตามทีได้จดทะเบียนคือ เลขที 72/1 หมู่ที 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลท่าทราย  

อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร บรษิทัมสีาํนักงานสาขา 17 แห่งในจงัหวดักรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร 

 

เพอืวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มบรษิทั” 

 

บรษิัทประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วนบรษิัทย่อยประกอบกิจการทงัในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจหลกัของบรษิัทและ

บรษิัทย่อยในประเทศคอืเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายอาหารทะเลแช่แขง็ แช่เย็น และบรรจุกระป๋อง นอกจากนี บรษิัทย่อยในประเทศ 

ยงัประกอบธรุกจิบรรจุภณัฑ ์สงิพมิพ ์ธุรกจิอาหารสตัว ์ส่วนประกอบอาหาร และผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ 

 

ส่วนธุรกิจหลกัของบรษิทัย่อยในต่างประเทศประกอบดว้ยบรษิทัย่อยในทวปีอเมรกิา ซึงเป็นผูจ้ดัจําหน่ายอาหารสตัวเ์ลยีง ผลติภณัฑ์

จากกุ้งมงักรและอาหารทะเลอนื ๆ และเป็นผูนํ้าเขา้กุง้และอาหารทะเลแช่แขง็ เพอืจดัจําหน่ายใหภ้ตัตาคาร รา้นคา้ปลกี รา้นคา้ส่ง และ

บรษิัทย่อยต่าง ๆ ในทวปียุโรปซึงเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารทะเลแปรรูปและแช่เย็นแบบครบวงจรให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในทวปี

ยุโรป ทวีปอเมรกิา และทวปีออสเตรเลีย ภายใต้เครืองหมายการค้าของตนเอง รวมทงับรษิัทย่อยในทวปีเอเชียซึงเป็นผู้ผลิตและ

จาํหน่ายอาหารทะเลในเวยีดนามและจนี 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนีแสดงในสกุลเงนิบาทด้วยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอนื 

และข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลทีนําเสนอนีได้มีการสอบทานแต่ยังไม่ได้

ตรวจสอบ 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมือวนัที 2 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2565 

 

  2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 เรอืง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพมิเตมิอนืเกยีวกบัรายงานทางการเงนิทอีอกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจดัทําขนึจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทีจดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทมีีเนือความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สําหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทมีีการปรบัปรุง ซึงมผีลบังคบัใช้ในวนัท ี1 มกราคม  

พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทมีนีัยสําคญัต่อกลุ่มบรษิทั 

 

  4 ประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนือง และอยู่บนพืนฐานของประสบการณ์ 

ในอดตีและปัจจยัอนื ๆ ซงึรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทเีชอืว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี ประมาณการทางบญัชทีสีําคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจเป็นการประมาณการ

เดยีวกนักบัการประมาณการทใีชใ้นการจดัทํางบการเงนิสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

  5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

คณะผู้บรหิารกลุ่มไทยยูเนียน คือ ผู้มีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบรษิัท ผู้บรหิารกําหนดส่วนงานดําเนินงานจาก

ขอ้มลูทจีะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้รหิารกลุ่มไทยยูเนียน โดยมจุีดประสงค์เพอืจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการดําเนินงานของส่วนงาน 

 

เพอืวตัถุประสงค์ในการบรหิารงาน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสรา้งองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิาร กลุ่มบรษิัท 

มสี่วนงานทรีายงานทงัสนิ 3 ส่วนงาน ดงันี 

 ผลติภณัฑ์อาหารทะเลแปรรปู 

 ผลติภณัฑ์อาหารทะเลแช่แขง็ แช่เยน็ และธรุกจิทเีกยีวขอ้ง 

 ผลติภณัฑ์อาหารสตัว ์ผลติภณัฑเ์พมิมลูค่า และธุรกจิอนื 

 

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกนัเพือวตัถุประสงค์ในการตดัสนิใจ

เกยีวกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน กลุ่มบรษิัทประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพจิารณาจาก

กําไรขนัตน้ ซงึวดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทใีชใ้นการวดักําไรขนัต้นในงบกาํไรขาดทุน 

 

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับ

บุคคลภายนอก ขอ้มูลทางการเงนิรวมไดต้ดัรายการระหว่างกนัออกแล้ว ขอ้มูลเกยีวกบัการจําแนกรายไดเ้ป็นขอ้มูลเดยีวกนักบัขอ้มูล

รายไดท้ไีดเ้ปิดเผยตามส่วนงาน 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มลูผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบรษิทัมดีงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุด 

ผลิตภณัฑ์ 

อาหารทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ์ 

อาหารทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 

และธุรกิจ 

ทีเกียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์

อาหารสตัว ์

ผลิตภณัฑ์

เพิมมูลค่า 

และธรุกิจอืน 

รวมส่วนงาน

ทีรายงาน 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 

   วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

รายไดร้วม 61,217,516 47,446,402 33,351,933 142,015,851 (26,042,201) 115,973,650 

หกั  รายได้ระหว่างส่วนงาน (11,793,457) (4,935,758) (9,312,986) (26,042,201) 26,042,201 - 

รวมรายได้จากลูกคา้ภายนอก 49,424,059 42,510,644 24,038,947 115,973,650 - 115,973,650 

       

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรขนัต้นของส่วนงาน 10,749,937 3,224,092 6,567,103 20,541,132 (203,373) 20,337,759 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร      (14,671,569) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  

   (ไม่รวมรายไดอ้นื)      5,666,190 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (1,427,008) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน  

   ทรีบัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี       (716,342) 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) อนื ๆ      1,832,511 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้      5,355,351 

ภาษีเงนิได ้      669,802 

กาํไรสาํหรบังวด      6,025,153 

       

จงัหวะการรบัรู้รายได้       

เมอืปฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ 

   (Point in time) 49,424,059 42,510,644 24,038,947 115,973,650 

 

- 

 

115,973,650 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุด 

ผลิตภณัฑ์ 

อาหารทะเล

แปรรปู 

ผลิตภณัฑ์ 

อาหารทะเล 

แช่แขง็แช่เยน็ 

และธุรกิจ 

ทีเกียวข้อง 

ผลิตภณัฑ์

อาหารสตัว ์

ผลิตภณัฑ์

เพิมมูลค่า 

และธรุกิจอืน 

รวมส่วนงาน

ทีรายงาน 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 

   วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

รายไดร้วม 51,470,636 45,062,758 22,215,409 118,748,803 (16,202,138) 102,546,665 

หกั  รายได้ระหว่างส่วนงาน (7,663,793) (3,273,868) (5,264,477) (16,202,138) 16,202,138 - 

รวมรายได้จากลูกคา้ภายนอก 

 

43,806,843 

 

41,788,890 

 

16,950,932 

 

102,546,665 

 

- 

 

102,546,665 

       

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรขนัต้นของส่วนงาน 9,164,236 4,911,000 4,505,882 18,581,118 122,059 18,703,177 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร      (12,423,452) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน  

   (ไม่รวมรายไดอ้นื)      6,279,725 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (1,275,026) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน  

   ทรีบัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี       (107,832) 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) อนื ๆ      2,073,695 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้      6,970,562 

ภาษีเงนิได ้      (680,665) 

กาํไรสาํหรบังวด      6,289,897 

       

จงัหวะการรบัรู้รายได้       

เมอืปฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ 

   (Point in time) 

 

43,806,843 

 

41,788,890 

 

16,950,932 

 

102,546,665 

 

- 

 

102,546,665 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

16 

 

ข้อมูลเกียวกบัเขตภมิูศาสตร ์

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกตามสถานทตีงัของลูกคา้สามารถแสดงไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

รายได้จากลูกค้าภายนอก   

ประเทศไทย 12,124,074 10,489,051 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 49,869,244 44,045,786 

ประเทศญปีุ่น 6,781,662 5,005,791 

ประเทศในทวปียุโรป 30,249,877 29,217,733 

ประเทศอนื ๆ 16,948,793 13,788,304 

รวมรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 115,973,650 102,546,665 

 

ข้อมูลเกียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

สําหรบังวดเก้าเดอืนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใดทมีมีูลค่าเท่ากบัหรอื

มากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทั 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  6 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนีแสดงสนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิทวีดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถึงรายการทมีูลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 
 ขอ้มูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัที 1 ข้อมูลระดบัที 2 ข้อมูลระดบัที 3 รวม 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 

         

สินทรพัย์         

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วย         

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน         

      ตราสารหนี - - - - 17,027,733 14,998,436 17,027,733 14,998,436 

      ตราสารทุน - - 235 240 - - 235 240 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

      เบด็เสรจ็อืน 

  

 

 

    

      ตราสารทุน 546,290 749,766 - - 9,000 9,000 555,290 758,766 

สญัญาอนุพนัธ์         

   สญัญาแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 

      ล่วงหน้า 

 

- 

 

- 2,676,818 

 

1,305,216 - - 2,676,818 

 

1,305,216 

   สญัญาแลกเปลยีนสกุลเงนิและอตัราดอกเบยี - - 1,238,070 618,327 - - 1,238,070 618,327 

   สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี - - 233,925 55,338 - - 233,925 55,338 

รวม 546,290 749,766 4,149,048 1,979,121 17,036,733 15,007,436 21,732,071 17,736,323 

         

หนีสิน         

สญัญาอนุพนัธ์         

   สญัญาแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 

      ล่วงหน้า - - 

 

6,554,400 1,878,488 - - 

 

6,554,400 1,878,488 

   สญัญาแลกเปลยีนสกุลเงนิและอตัราดอกเบยี - - 953,402 266,231 - - 953,402 266,231 

   สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี - - 130,900 68,901 - - 130,900 68,901 

   ตราสารอนุพนัธอ์นื - 7 138,809 12,440 - - 138,809 12,447 

รวม - 7 7,777,511 2,226,060 - - 7,777,511 2,226,067 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัที 1 ข้อมูลระดบัที 2 ข้อมูลระดบัที 3 รวม 

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 

สินทรพัย์         

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วย         

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

      เบด็เสรจ็อืน 

        

      ตราสารทุน 337,936 455,573 - - 9,000 9,000 346,936 464,573 

สญัญาอนุพนัธ์         

   สญัญาแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 

      ล่วงหน้า - - 

 

3,270,240 1,417,850 - - 

 

3,270,240 1,417,850 

   สญัญาแลกเปลยีนสกุลเงนิและอตัราดอกเบยี - - 1,238,070 618,327 - - 1,238,070 618,327 

   สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี - - 217,638 55,338 - - 217,638 55,338 

   ตราสารอนุพนัธอ์นื - - - - 7,875 7,875 7,875 7,875 

รวม 337,936 455,573 4,725,948 2,091,515 16,875 16,875 5,080,759 2,563,963 

         

หนีสิน         

สญัญาอนุพนัธ์         

   สญัญาแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 

      ล่วงหน้า - - 5,196,437 1,856,531 - - 5,196,437 1,856,531 

   สญัญาแลกเปลยีนสกุลเงนิและอตัราดอกเบยี - - 953,402 266,231 - - 953,402 266,231 

   สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี - - 130,900 25,216 - - 130,900 25,216 

รวม - - 6,280,739 2,147,978 - - 6,280,739 2,147,978 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชนัมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 
 

กลุ่มบรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนีทไีม่เป็นไปตามเงอืนไขการวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรอืการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืเป็นประเภทมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน สนิทรพัย์ทางการเงนิทตี้องวดัดว้ยมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุน มรีายการดงัต่อไปนี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน   

ตราสารหนี   

หน่วยลงทุนในหุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพชนิดไถ่ถอนคนืได ้- ไม่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ 16,908,060 14,906,769 

หุน้กู้แปลงสภาพ 119,673 91,667 

รวมตราสารหนี 17,027,733 14,998,436 

ตราสารทุน - กองทุนเปิด 235 240 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 17,027,968 14,998,676 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชนัตามขอ้มลูทใีชด้งันี 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิทซีอืขายในตลาดทมีสีภาพคล่องอ้างองิจากราคาเสนอซอืขาย ณ วนัทใีนงบแสดงฐานะการเงนิ 

ตลาดจะถือเป็นตลาดทีมีสภาพคล่องเมือราคาเสนอซือขายมีพร้อมและสมําเสมอ จากการแลกเปลียนจากตัวแทน นายหน้า  

กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บรกิารด้านราคา หรอืหน่วยงานกํากบัดูแล และราคานันแสดงถึงรายการในตลาดทเีกิดขนึจรงิอย่างสมาํเสมอ  

ในราคาซึงคู่สญัญาซงึเป็นอิสระจากกนัพงึกําหนดในการซือขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซือขายทีใช้สําหรบัสนิทรพัย์ทาง

การเงนิทถีอืโดยกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ราคาเสนอซอืปัจจุบนั เครอืงมอืทางการเงนินีรวมอยู่ในระดบั 1 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครอืงมือทางการเงนิทีไม่ได้มกีารซือขายในตลาดทมีสีภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ทีมีการซือขายในตลาดรอง 

ทไีม่ได้มกีารจดัตงัอย่างเป็นทางการ (Over the counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่า โดยเทคนิคการประเมนิมูลค่านี 

ใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดทสีงัเกตได้ทมีอียู่และอ้างอิงจากประมาณการของกลุ่มบรษิัทเองมาใชน้้อยทสีุดเท่าทเีป็นไปได ้ 

ถ้าขอ้มลูทเีป็นสาระสาํคญัทงัหมดในการวดัมลูค่ายุตธิรรมไดม้าจากขอ้มลูทสีงัเกตได ้เครอืงมอืนันจะรวมอยู่ในระดบั 2 

 

กลุ่มบรษิทัใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัท ี3 โดยใชว้ธิแีบบจําลองการกําหนดราคา มูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงนิสดในอนาคตทคีํานวณจากอตัราแลกเปลยีนตามสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทรีายงาน และการคดิลด

กระแสเงนิสด โดยข้อมูลทเีป็นสาระสําคญัมาจากทงัข้อมูลทสีงัเกตได้ และไม่สามารถสงัเกตได้ในตลาด เช่น ราคาหุ้นและส่วนต่าง

อตัราผลตอบแทน กลุ่มบรษิทัไม่มกีารเปลยีนแปลงวธิกีารประมาณมลูค่ายุตธิรรมระหว่างงวด 

 

ตารางต่อไปนี สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทไีม่สามารถสงัเกตไดท้มีสีาระสาํคญัทใีชใ้นการจดัมลูค่ายุตธิรรมทเีป็นขอ้มลูระดบั 3 

 

 มลูค่ายุติธรรม ณ วนัที     

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว)  

 

  

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม ขอ้มูลทีไม่    

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

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

        

หุน้บุรมิสทิธชินิด 

   แปลงสภาพ 

   และไถ่ถอน 

   ซงึมใิช่บรษิทั 

   จดทะเบยีนใน 

   ตลาดหลกัทรพัย์ 

16,908,060 14,906,769 อตัราคดิลดทปีรบั 

   ค่าความเสยีง 

การคดิลด 

  กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ  

10.0 ต่อปี 

รอ้ยละ  

8.4 ต่อปี 

- อตัราคดิลดทปีรบัค่าความเสยีงเพมิขนึร้อยละ 1 

จะทําใหมู้ลค่ายุตธิรรมลดลง 644 ลา้นบาท 

(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลดลงจํานวน 

651 ลา้นบาท) 

- อัตราคิดลดทปีรบัค่าความเสียงลดลงร้อยละ 1 

จะทําใหมู้ลค่ายุตธิรรมเพมิขนึ 671 ลา้นบาท 

(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพมิขนึจํานวน

จํานวน 683 ลา้นบาท) 

 

การเปลยีนแปลงมูลค่าของหุน้บุรมิสทิธชินิดแปลงสภาพและไถ่ถอนซงึมใิช่บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เกดิจากผลกระทบของ

อตัราคิดลด และผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงนิ ทงันีกําไรจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงนิได้รวมแสดงอยู่ในตาราง

ดา้นล่าง  



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบรษิทัมกีลุ่มทํางานทรีบัผดิชอบเกยีวกบัการประเมนิมลูค่าทจีาํเป็นต่อรายงานทางการเงนิ ซงึรวมถงึการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัท ี3 

นอกจากนัน กลุ่มบรษิทัไดจ้า้งผูป้ระเมนิอสิระเพอืสนับสนุนการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิ กลุ่มทํางานดงักล่าว

รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าทบีรหิารดา้นการเงนิของกลุ่มบรษิทั (CFO) และคณะกรรมการบรษิทั ขอ้มูลหลกัทกีลุ่มบรษิทัใชใ้นการ

ประเมนิไดแ้ก ่

 อัตราคิดลดสําหรบัสินทรพัย์และหนีสินทางการเงนิ ซึงพิจารณาจากแบบจําลองการประเมินราคาหลักทรพัย์ (CAPM)  

เพือคํานวณอตัราก่อนภาษีทีสะท้อนผลการประเมนิตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงนิตามเวลาและความเสียงทเีฉพาะเจาะจง

ของสนิทรพัย ์

 การปรบัปรุงความเสยีงเฉพาะสาํหรบัคู่สญัญา 

 

ตารางต่อไปนีแสดงการเปลยีนแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิซงึวดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนดว้ยขอ้มลูระดบั 3  

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

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

เพมิขนึ 10,323 

กําไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทรีบัรูผ่้านกําไรหรอืขาดทุน 3,969 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 2,015,005 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 17,027,733 

 

ขนัตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริษทั 

 

ฝ่ายการเงนิของกลุ่มบรษิทัรวมถงึคณะทํางานทไีดท้ําการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิสําหรบัการรายงานในขอ้มูล

ทางการเงนิ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดบัที 3 คณะทํางานนีได้รายงานโดยตรงต่อผู้อํานวยการสายการเงนิ (CFO) และคณะกรรมการ

บรหิารการเงนิของกลุ่มบรษิัท การประชุมระหว่างผูอ้ํานวยการสายการเงนิ และคณะทํางานเกียวกบัการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมไดจ้ดัขนึ

อย่างน้อยหนึงครงัในแต่ละไตรมาส ซงึสอดคลอ้งกบัวนัทรีายงานไตรมาสของกลุ่มบรษิทั 

 

สนิทรพัย์และหนีสินทางการเงนิทมีีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทงั 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีีภาระคําประกัน ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน เงนิให้กู้ยืมระยะสนัแก่กิจการทเีกียวข้องกนัและกิจการอืน  

เงนิกู้ยมืระยะสนัจากกิจการทเีกยีวข้องกนัและกิจการอืน สนิทรพัย์และหนีสนิหมุนเวยีนอนื เจ้าหนีการค้าและเจา้หนีอืน เงนิให้กู้ยมื

ระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวและเงนิกู้ยมืระยะยาวดงักล่าวมมีลูค่าใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัช ีเนืองจากผลกระทบของการคดิลด

ไม่มสีาระสาํคญั 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิสดในมอื 4,467 4,430 637 595 

เงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย์ 2,262,105 5,996,894 624,935 4,885,025 

เงนิฝากประจําไม่เกนิสามเดอืน 23,482 3,021,614 2,568 3,001,500 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,290,054 9,022,938 628,140 7,887,120 

หกั  เงนิเบกิเกนิบญัช ี (221,448) (194,622) - - 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

   ทแีสดงในงบกระแสเงนิสด 2,068,606 8,828,316 628,140 7,887,120 

 

  8 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน สุทธิ 

 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนีการคา้ 15,884,059 12,874,640 3,261,378 3,451,883 

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนลูกหนีการคา้ (449,430) (300,351) (11,078) (10,901) 

ลูกหนีการคา้ สุทธ ิ 15,434,629 12,574,289 3,250,300 3,440,982 

อนื ๆ 4,175,088 3,733,475 1,652,848 1,553,219 

รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน สุทธิ 19,609,717 16,307,764 4,903,148 4,994,201 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนีทคีา้งชาํระไดด้งันี 

 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนีการคา้ - กจิการอนื     

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 11,586,968 9,040,854 1,225,131 1,216,154 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 3,136,967 2,692,045 291,705 153,716 

3 - 6 เดอืน 359,481 398,147 6,359 11,402 

6 - 12 เดอืน 211,090 243,713 185 531 

เกนิกว่า 12 เดอืน 378,004 257,878 6,671 8,279 

 15,672,510 12,632,637 1,530,051 1,390,082 

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนลูกหนีการคา้ (449,170) (299,930) (11,049) (10,879) 

 15,223,340 12,332,707 1,519,002 1,379,203 

     

ลูกหนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั  

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 17) 

  
  

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 159,539 202,693 1,660,581 1,560,021 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 50,189 39,310 68,137 497,621 

3 - 6 เดอืน 1,821 - 2,609 4,159 

 211,549 242,003 1,731,327 2,061,801 

หกั  ค่าเผอืผลขาดทุนลูกหนีการคา้ (260) (421) (29) (22) 

 211,289 241,582 1,731,298 2,061,779 

ลูกหนีการคา้ สุทธ ิ 15,434,629 12,574,289 3,250,300 3,440,982 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  9 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และเงินลงทุนทีรบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย สุทธิ 

 

จาํนวนของเงนิลงทุนทรีบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน 

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

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  

   และการร่วมคา้ สุทธิ     

   บรษิทัย่อย - - 40,460,021 33,869,226 

   บรษิทัร่วม 12,525,494 12,578,614 3,789,307 3,789,307 

   การร่วมคา้ 199,547 187,339 6,483 - 

รวมเงนิลงทุน สุทธ ิ 12,725,041 12,765,953 44,255,811 37,658,533 

 

จาํนวนทรีบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงันี 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

ส่วนแบ่งขาดทุน สุทธิ   

   บรษิทัร่วม (635,592) (79,700) 

   การร่วมคา้ (80,750) (28,132) 

รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิส่ีวนไดเ้สยี (716,342) (107,832) 

   

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็   

   บรษิทัร่วม 5,308 21,495 

รวมส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็จากเงนิลงทุนทรีบัรูต้ามวธิสี่วนไดเ้สยี 5,308 21,495 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยระหว่างงวดมดีงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 33,869,226 

เพมิขนึ 6,591,494 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (699) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 40,460,021 

 

ในเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 บรษิทัเข้าซอืหุน้สามญัในบรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จํากดั (“APC”) จากบรษิทัย่อยแห่งหนึง 

ถอืเป็นสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 99.0 โดยมรีาคาซอืรวม 351.4 ล้านบาท การเขา้ซอืหุน้สามญันีเป็นผลจากการปรบัโครงสรา้ง

ของกลุ่มบรษิทั ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิรวม 

 

ในระหว่างงวด บรษิัท Thai Union China Co., Ltd. (“TUC”) ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ไดเ้รยีกชําระค่าหุน้เป็นจํานวนเงนิ

รวม 16.5 ล้านหยวน หรอืประมาณ 87.3 ลา้นบาท ซงึบรษิทัไดจ้่ายชาํระแลว้ 

 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 บริษัท i-Tail Corporation Plc. (“ITC”) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 99.8  

จดทะเบียนเพมิทุนเป็นจํานวนเงิน 2,640.0 ล้านบาท และบรษิัทลงทุนในหุ้นเพมิทุนดงักล่าวเป็นจํานวน 2,036,267,991 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 2,036.3 ล้านบาท  

 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัท Thai Union North America, Inc. (“TUNA”) ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในอัตราส่วน 

รอ้ยละ 100.0 จดทะเบียนเพมิทุนเป็นจํานวนเงนิ 115.0 ล้านดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 4,116.5 ล้านบาท ซึงบรษิัทได้ชําระ

ค่าหุน้แลว้ 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมระหว่างงวดมดีงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที เงินลงทุนทีรบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

   30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

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

เพมิขนึ 267,550 - 

ส่วนแบ่งขาดทุน สุทธ ิ (635,592) - 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนื 5,308 - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (30,491) - 

เงนิปันผลรบั (225,293) - 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 565,398 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 12,525,494 3,789,307 

 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มบรษิทัมส่ีวนแบ่งขาดทุนจาก Red Lobster Group ซงึเป็นบรษิทั

ร่วมของกลุ่มบรษิัทในประเทศสหรฐัอเมรกิา คดิเป็นจํานวน 1,173.0 ล้านบาท ซงึเป็นผลจากการดําเนินงานของบรษิัทร่วม

ดงักล่าวจํานวน 862.9 ล้านบาท และรายการปรบัปรุงทเีกียวข้องกบัสญัญาเช่าจากความแตกต่างของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิจํานวน 310.1 ลา้นบาท 

 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษัทลงทุนในบริษัท Mara Renewables Corporation (“Mara”) เป็นจํานวนเงิน  

10.0 ล้านดอลลาร์แคนาดา หรือเทียบเท่ากับ 267.6 ล้านบาท วตัถุประสงค์ของการเข้าลงทุนใน Mara เพือเป็นพนัธมิตร 

ทางการเงนิชนันําในอุตสาหกรรมอนื และเพือขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สาหร่ายขนาดเล็ก และนวตักรรมทเีป็นเอกลักษณ์ของ  

Mara โดยกลุ่มบรษิทัแต่งตงัตวัแทนหนึงคนเพอืเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการของ Mara ทงันีกลุ่มบรษิัทจดัประเภทเงนิลงทุนใน 

Mara เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า  

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ระหว่างงวด มดีงัต่อไปนี 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที เงินลงทุนทีรบัรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

   30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้)  187,339 - 

เพมิขนึ 86,983 6,483 

ส่วนแบ่งขาดทุน สุทธิ (80,750) - 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 5,975 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 199,547 6,483 

 

ในระหว่างงวด บรษิัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มบรษิัทเข้าลงนามในสญัญาจดัตังบรษิัทร่วมทุนใหม่ภายใต้ชือบริษัท แปซิฟิค  

ทียูเอ็ม โคลด์ สโตเรจ จํากัด (“PACT”) ซึงมีทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน 160.0 ล้านบาท เพือสร้างโกดังจ ัดเก็บสินค้า 

เพือเก็บวตัถุดิบ และให้บรกิารขนถ่ายสินค้า กลุ่มบรษิัทถือหุ้นในบรษิัทดงักล่าวรวมร้อยละ 50.0 และได้ชําระค่าหุ้นแล้ว 

เป็นจํานวนเงนิ 80.0 ล้านบาท 

 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษัทเข้าลงนามในสญัญาจัดตังบริษัทร่วมทุนใหม่ภายใต้ชือบริษัท RBS - TU Food 

Ingredients Private Limited (“RBST”) โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท อาร์แอนด์บีฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)  

ซึงเป็นบรษิัทร่วมทกีลุ่มบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 10.0 และบริษัท Srinivasa Cystine Private Limited ซึงเป็นบริษัท 

ในเครือ Avanti Group วัตถุประสงค์ของการจดัตังบริษัทร่วมทุน RBST เพือดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายส่วนผสมในอาหาร 

ในประเทศอนิเดยี โดยมทีุนจดทะเบยีน 100.0 ล้านรูปีอนิเดยี และกลุ่มบรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 24.1 บรษิัทร่วมทุน

เรยีกชําระค่าหุน้แล้ว 76.0 ลา้นรปีู และกลุ่มบรษิทัชาํระแลว้ 14.4 ลา้นรูปี หรอืเทยีบเท่ากบั 6.5 ลา้นบาท เมอืวนัท ี6 มถิุนายน 

พ.ศ. 2565 

 

ในเดอืนกนัยายน 2565 บรษิทั สตาร์ ยูเนียน แพคเกจจงิ จํากดั (“SUP”) ซงึเป็นบรษิทัร่วมทุนทกีลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ 

รอ้ยละ 50.0 ไดจ้ดทะเบยีนหุน้ทุนเป็นจํานวน 1.0 ลา้นบาท โดยกลุ่มบรษิทัจ่ายชาํระค่าหุน้แล้วเป็นจํานวนเงนิ 0.5 ลา้นบาท 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

27 

 

  10 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และค่าความนิยม สุทธิ 

 

การเปลยีนแปลงของทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน และค่าความนิยมสาํหรบังวดมดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ทีดิน อาคาร สินทรพัย ์  

 และอปุกรณ์ ไม่มตีวัตน ค่าความนิยม 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

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

ซอืสนิทรพัย์ 3,170,433 95,336 - 

จดัประเภทรายการใหม่ (10,757) (457) - 

จาํหน่ายและตดัจําหน่ายระหว่างงวด สุทธ ิ (284,317) (22,831) - 

การดอ้ยค่า (6,185) (331) (76,800) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 129,753 321 - 

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย (2,531,452) (297,033) - 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 202,589 (214,538) (218,998) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 27,696,962 16,454,992 13,199,490 

 

ในระหว่างงวด กลุ่มบรษิัทรบัรู้การด้อยค่าของค่าความนิยมทเีกิดจากเงนิลงทุนในธุรกิจการเลยีงกุ้งเต็มจํานวน โดยรบัรูผ้ลขาดทุน

เพมิเตมิจํานวน 76.8 ล้านบาท ผลขาดทุนดงักล่าวไดร้วมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนรวม 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์ ไม่มตีวัตน 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

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

ซอืสนิทรพัย์ 145,017 69,684 

จาํหน่ายและตดัจําหน่ายระหว่างงวด สุทธ ิ (13,451) (2,979) 

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย (375,323) (165,751) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 3,716,492 1,606,722 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  11 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที  30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

   ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี สุทธ ิ 77,262 12,586,006 - 12,499,210 

ส่วนทไีม่หมุนเวยีนของเงนิกูย้มืระยะยาว 

   จากสถาบนัการเงนิ สุทธ ิ 17,622,181 13,097,363 17,245,733 12,680,492 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธ ิ 17,699,443 25,683,369 17,245,733 25,179,702 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดแสดงได้ดงันี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

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

เพมิขนึ 4,181,791 4,145,750 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ 24,073 24,073 

การจ่ายคนืเงนิกูย้มื (12,595,962) (12,500,000) 

การจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงนิ (45,460) (45,460) 

จดัประเภทรายการใหม่ 611 - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทเีกดิขนึจรงิ 1,114 - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ 441,668 441,668 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 8,239 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 17,699,443 17,245,733 

 

ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 บรษิัทจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงินเป็นจํานวนเงนิรวม 12,500 ล้านบาท ซึงเป็นไปตามกําหนด

ชําระทรีะบุไวใ้นสญัญา โดยแหล่งทมีาของเงนิทใีชใ้นการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืดงักล่าวมาจากเงนิกู้ยมืส่งเสรมิความยงัยนืและหุน้กู้ส่งเสรมิ

ความยงัยนืทบีรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญาเมอืปีก่อน 

 

เมือวนัที 17 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทเข้าทําสญัญาเงนิกู้ยืมส่งเสริมความยงัยืนกับสถาบันการเงนิหลายแห่งในประเทศญีปุ่ น 

ดว้ยวงเงนิสนิเชอืรวมเป็นจํานวน 14,000.0 ลา้นเยน หรอืเทยีบเท่า 4,145.8 ลา้นบาท เพอืใชใ้นการคนืหนีทมีอียู่ 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นสญัญากูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิหลายแห่งเพอืใชใ้น

การดําเนินงาน ซือเครอืงจกัร ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า และก่อสร้างโรงงาน เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงนิจํานวน 249.0 ล้านบาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 233.2 ล้านบาท) คาํประกนัโดยทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ของกลุ่มบรษิัท โดยกลุ่มบรษิัทและบรษิัทจะต้องปฏิบัติตามเงอืนไขต่าง ๆ ทรีะบุไว้ในสญัญาวงเงนิสนิเชอื รวมทงัรกัษาอตัราส่วน

ทางการเงนิบางประการ และรวมถึงการจํากัดการก่อหนี การทําสญัญาเช่าเพอืการลงทุน รายจ่ายฝ่ายทุน รายการเกยีวกบักิจการ 

ในกลุ่มบรษิทั การจดัสรรและจ่ายเงนิปันผล 

 

วงเงินกู้ยืม 

 

กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชอืกบัสถาบนัการเงนิหลายแห่งทยีงัไม่ไดใ้ชด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

   

สกุลเงนิบาท 21,910 ลา้นบาท 21,915 ลา้นบาท 

สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ 200 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ 210 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ 

สกุลเงนิยโูร 15 ล้านยโูร 8 ล้านยูโร 

สกุลเงนิรูเปีย - 15,000 ลา้นรูเปีย 

 

  12 หุ้นกู้ สุทธิ 

 

การเปลยีนแปลงของหุน้กู้ในระหว่างงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 34,524,676 

การจ่ายคนืหุน้กู ้ (2,000,000) 

ตดัจําหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้รอตดัจ่าย 6,310 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกิดขนึจรงิ 335,625 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 32,866,611 

 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มีจํานวน 32,219.4 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวอ้างอิงจากสมาคม 

ตลาดตราสารหนีไทย ซงึจดัเป็นขอ้มลูระดบัท ี2 ในการประมาณมลูค่ายุตธิรรม 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

30 

 

  13 เงินปันผล 

 

ในวนัท ี4 เมษายน พ.ศ. 2565 ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธสิําหรบัผลการ

ดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจํานวนเงนิ 4,422.4 ล้านบาท แต่เนืองจากมติทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัท 

เมอืวนัท ี9 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท รวมเป็นเงนิ

จํานวน 2,094.8 ล้านบาท ซงึได้จ่ายแล้วเมอืวนัท ี7 กนัยายน พ.ศ. 2564 จงึคงเหลือเงนิปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิ

จาํนวน 2,327.6 ล้านบาท ซงึจ่ายแลว้ในวนัท ี20 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

ในวนัท ี8 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ทปีระชุมคณะกรรมการของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.4 บาทต่อหุ้น 

คดิเป็นจํานวนรวม 1,862.1 ล้านบาท ซงึจ่ายแลว้ในวนัท ี5 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

  14 กาํไร (ขาดทุน) อืนสุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนสุทธ ิ 2,992,026 2,008,231 1,930,175 1,580,036 

ขาดทุนจากเครอืงมอืทางการเงนิสุทธ ิ (1,720,096) (478,836) (858,354) (1,232,906) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (30,491) - - - 

อนืๆ  2,254 (19,070) (1,942) (32,864) 

รวมกําไร (ขาดทุน) อนืสุทธ ิ 1,243,693 1,510,325 1,069,879 314,266 

 

  15 ภาษีเงินได้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจบุนั 776,074 766,654 (5,174) 27,926 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,445,876) (85,989) 1,065 (30,207) 

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (669,802) 680,665 (4,109) (2,281) 

 

ภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้งัคา้งจ่ายโดยใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีถวัเฉลยีเดยีวกบัทใีชก้บักําไรรวมทงัปี

ทคีาดว่าจะเกิดขนึสําหรบักลุ่มบรษิัทและบรษิัท คอื อตัรารอ้ยละ -12.5 และรอ้ยละ -0.04 ตามลําดบั (30 กนัยายน พ.ศ. 2564 อตัรา

รอ้ยละ 9.8 และรอ้ยละ -0.05 ตามลําดบั) การเปลยีนแปลงประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ถวัเฉลยีสําหรบักลุ่มบรษิัทเกดิจากการรบัรู้

สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชสีําหรบัประโยชน์เพิมเติมทางภาษีทีเกียวข้องกบัผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานของบรษิัทย่อย 

ในต่างประเทศ และส่วนแบ่งขาดทุนจากผลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมในสหรฐัอเมรกิา 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  16 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุน้คํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื) ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยี

ถ่วงนําหนักตามจํานวนหุน้ทอีอกอยู่ในระหว่างงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

กําไรสุทธทิเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 5,899,839 6,082,552 10,950,554 4,728,021 

หกั  ดอกเบยีจ่ายหุน้กูท้มีลีกัษณะคล้ายทุน (พนับาท) (224,384) (224,384) (224,384) (224,384) 

กําไรสาํหรบังวดทใีชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ 

   ขนัพนืฐาน (พนับาท) 5,675,455 5,858,168 

 

10,726,170 4,503,637 

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนักทถีอืโดย 

   ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ โดยไม่รวม 

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

     

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.22 1.26 2.30 0.97 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างงวดทนํีาเสนอรายงาน ดงันัน จงึไม่มกีารนําเสนอกําไรต่อหุน้ปรบัลด 

 

  17 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

17.1 รายได้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บรษิทัย่อย - - 2,084,075 1,713,102 

   บรษิทัร่วม 431,714 871,387 137 773 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 200,826 161,470 91,853 65,998 

 632,540 1,032,857 2,176,065 1,779,873 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้ดอกเบีย     

   บรษิทัย่อย - - 607,600 438,448 

   การร่วมคา้ 418 - - - 

 418 - 607,600 438,448 

     

รายได้เงินปันผล     

   บรษิทัย่อย - - 3,485,828 2,406,813 

   บรษิทัร่วม - - 67,714 66,572 

 - - 3,553,542 2,473,385 

     

รายได้อืน     

   บรษิทัย่อย - - 66,905 79,097 

   บรษิทัร่วม 13,288 34,547 962 31 

   การร่วมคา้ 506 4,876 270 - 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 70 330 69 210 

 13,864 39,753 68,206 79,338 

     

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรพัยถ์าวร     

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั - 11,592 - - 

 - 11,592 - - 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บรษิทัย่อย - - 6,677,363 4,731,167 

   บรษิทัร่วม 1,340,538 1,692,766 1,050 963 

   การร่วมคา้ 1,413 34,779 1,413 13,856 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 557,945 471,103 247,926 205,901 

 1,899,896 2,198,648 6,927,752 4,951,887 

     

รายได้ดอกเบีย     

   บรษิทัย่อย - - 1,537,936 1,238,570 

   การร่วมคา้ 919 - - - 

 919 - 1,537,936 1,238,570 

     

รายได้เงินปันผล     

   บรษิทัย่อย - - 8,870,458 4,240,404 

   บรษิทัร่วม - - 147,714 116,572 

 - - 9,018,172 4,356,976 

        

รายได้อืน     

   บรษิทัย่อย - - 193,137 171,558 

   บรษิทัร่วม 61,894 148,897 1,040 85 

   การร่วมคา้ 8,256 10,291 270 44 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 677 499 657 379 

 70,827 159,687 195,104 172,066 

     

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรพัยถ์าวร     

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั - 11,592 - - 

 - 11,592 - - 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.2 การซือสินค้าและบริการ และสินทรพัยถ์าวร 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ซือสินค้าและบริการ     

   บรษิทัย่อย - - 599,777 528,294 

   บรษิทัร่วม 547,077 291,507 154 257 

   การร่วมคา้ 54,392 24,060 6 - 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 178,403 447,093 23,187 21,522 

 779,872 762,660 623,124 550,073 

     

ซือสินทรพัยถ์าวร      

   บรษิทัย่อย - - - 458 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 25,058 14,824 25 - 

 25,058 14,824 25 458 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ซือสินค้าและบริการ     

   บรษิทัย่อย - - 1,750,544 1,483,281 

   บรษิทัร่วม 1,543,967 993,552 650 1,164 

   การร่วมคา้ 64,896 92,657 174 - 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 1,343,142 1,143,548 70,142 65,991 

 2,952,005 2,229,757 1,821,510 1,550,436 

     

ซือสินทรพัยถ์าวร     

   บรษิทัย่อย - - 392 458 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 76,312 52,878 187 335 

 76,312 52,878 579 793 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.3 ยอดค้างชาํระทีเกิดจากการขายและซือสินค้าและบริการ และซือสินทรพัยถ์าวร  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนีการค้า 

   - กิจการทีเกียวข้องกนั สุทธิ     

   บรษิทัย่อย - - 1,714,247 2,048,702 

   บรษิทัร่วม 168,415 198,556 129 3 

   การร่วมคา้ - 57 - - 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 42,874 42,969 16,922 13,074 

 211,289 241,582 1,731,298 2,061,779 

     

ดอกเบยีค้างรบั 

   - กิจการทีเกียวข้องกนั     

   บรษิทัย่อย - - 1,054,475 1,116,556 

   การร่วมคา้ 117 6 - - 

 117 6 1,054,475 1,116,556 

     

เจ้าหนีการค้า 

   - กิจการทีเกียวข้องกนั     

   บรษิทัย่อย - - 377,624 546,178 

   บรษิทัร่วม 42,549 130,624 22 752 

   การร่วมคา้ - 2,570 - - 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 60,882 48,503 7,424 15,205 

 103,431 181,697 385,070 562,135 

     

สินทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์

   - กิจการทีเกียวข้องกนั 

    

   บรษิทัย่อย - - 798,169 233,232 

 - - 798,169 233,232 

     

หนีสินสญัญาอนุพนัธ ์

   - กิจการทีเกียวข้องกนั   

  

   บรษิทัย่อย - - 2,659 40,564 

 - - 2,659 40,564 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.4 ยอดค้างชาํระทีเกิดจากหนีสินตามสญัญาเช่า  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

หนีสินตามสญัญาเช่า  

   - กิจการทีเกียวข้องกนั      

   บรษิทัย่อย - - 147,088 171,783 

   บรษิทัอนืทเีกยีวขอ้งกนั 119,152 141,416 94,660 114,086 

 119,152 141,416 241,748 285,869 

 

17.5 เงินให้กู้ยืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงินให้กู้ยืมระยะสนั 

   แก่กิจการทีเกียวข้องกนั 

    

   บรษิทัย่อย - - 23,779,623 22,189,581 

   การร่วมคา้ 47,040 4,900 - - 

 47,040 4,900 23,779,623 22,189,581 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลยีนแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัระหว่างงวดสามารถแสดงไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

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

เงนิใหกู้้ยมืเพมิขนึ 42,140 67,065,741 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (64,852,992) 

จดัประเภทรายการใหม่เป็นเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - (1,600,000) 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทเีกดิขนึจรงิ - 244,173 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ - 733,620 

ค่าเผอืผลขาดทุนการดอ้ยค่า - (500) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 47,040 23,779,623 

 

17.6 เงินกู้ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

บรษิทัย่อย - - 349,775 998,560 

บรษิทัร่วม 80,750 91,050 - - 

 80,750 91,050 349,775 998,560 

 

การเปลยีนแปลงในเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนัระหว่างงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 91,050 998,560 

เงนิกูย้มืเพมิขนึ 30,000 2,142,304 

คนืเงนิกูย้มื (40,300) (2,791,089) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 80,750 349,775 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.7 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว     

   แก่กิจการทีเกียวข้องกนั สุทธิ     

   บรษิทัย่อย - - 40,589,886 36,645,694 

 - - 40,589,886 36,645,694 

 

การเปลยีนแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัระหว่างงวดสามารถแสดงไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแล้ว) - 36,645,694 

เงนิใหกู้้ยมืเพมิขนึ - 145,100 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื - (486,970) 

จดัประเภทรายการใหม่จากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 1,600,000 

จดัประเภทรายการใหม่จากดอกเบียคา้งรบัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 170,516 

การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของรายการป้องกนัความเสยีง - (4,296) 

ค่าเผอืผลขาดทุนการดอ้ยค่า - (1,856) 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทเีกดิขนึจรงิ - 25,821 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ - 2,495,877 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) - 40,589,886 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าเผอืผลขาดทุนเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัสามารถกระทบยอดไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พนับาท พนับาท 

   

ค่าเผอืขาดทุนตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - (259,451) 

เพมิขนึจากขาดทุนจากค่าเผอืทรีบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน - (1,856) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ - (11,013) 

ค่าเผอืขาดทุนปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) - (272,320) 

 

17.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั 

 

ค่าตอบแทนทจี่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารสําคญัมดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสนั 249,020 246,288 188,248 186,925 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 57,893 57,062 5,480 14,679 

ผลประโยชน์ระยะยาวอนื 69,029 50,753 51,504 35,393 

 375,942 354,103 245,232 236,997 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  18 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 

การกระทบยอดกาํไรสุทธใิหเ้ป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงานมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 5,355,351 6,970,562 10,946,445 4,725,740 
     

รายการปรบักระทบกาํไรจากการดาํเนินงาน     

   ค่าเสอืมราคา 2,959,375  2,788,164 452,044 480,846 

   ค่าตดัจําหน่าย 297,033  306,912 165,751 155,019 

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของหนีสงสยัจะสญู 119,885 21,309 177 3,746 

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - 2,356 175,209 

   ค่าเผอืการลดมลูค่า (กลบัรายการ) ของสนิคา้คงเหลอื 726,195 13,118 (6,287) (17,839) 

   กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่า ของทดีนิ อาคาร 

      และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สุทธ ิ

 

(123,558) - - - 

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 30,491 - 699 - 

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 76,800 105,000 - - 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 238,433 205,297 72,621 57,944 

   ขาดทุนจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายทดีนิ 

      อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สุทธ ิ 22,337 

 

9,177 10,779 754 

   ขาดทุนจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - 22,787 - 32,195 

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทนุทรีบัรูต้ามวธิส่ีวนไดเ้สยี 716,342 107,832 - - 

      การปรบัปรุงมูลค่ายุตธิรรมเงนิลงทุนทวีดัมูลค่ายุตธิรรม 

ผ่านกําไรขาดทุน 

 

(3,964) 

 

(795,957) 
- 

 

- 

   การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของเครอืงมอืทางการเงนิ สุทธ ิ 2,696,229 3,209,323 2,054,622 3,233,589 

   กําไรจากอตัราแลกเปลยีน (4,200,631)  (3,631,058) (2,777,532) (3,288,899) 

   รายไดเ้งนิปันผล (2,011)  (439) (9,019,517) (4,357,352) 

   ตน้ทุนทางการเงนิ 1,427,008  1,275,026 1,229,281 1,111,577 

   ดอกเบยีรบั (49,250)  (25,545) (1,580,045) (1,259,982) 

   รวม 4,930,714 3,610,946 (9,395,051) (3,673,193) 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การเปลียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน     

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (เพมิขนึ) ลดลง (2,549,671) (3,309,537) 122,294 (122,977) 

   สนิคา้คงเหลอืเพมิขนึ (7,977,889) (4,433,034) (651,350) (659,373) 

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (เพมิขนึ) ลดลง (36,315) 111,843 15,780 (21,358) 

   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (เพมิขนึ) ลดลง (140,057) (38,116) 626 1,014 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืเพมิขนึ (ลดลง) 1,202,549 1,661,482 (36,436) 33,902 

   หนีสนิหมุนเวยีนอนืเพมิขนึ  341,311 42,953 105,277 131,383 

   หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนืเพมิขนึ (ลดลง) (37,741) 152,157 (11,161) 33,481 

   จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (51,714) (67,142) (8,710) (5,885) 

   รวม (9,249,527) (5,879,394) (463,680) (609,813) 

     

กําไรก่อนภาษีเงนิได ้ 5,355,351 6,970,562 10,946,445 4,725,740 

รายการปรบักระทบกําไรจากการดําเนินงาน 4,930,714 3,610,946 (9,395,051) (3,673,193) 

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัย์และหนีสนิดําเนินงาน (9,249,527) (5,879,394) (463,680) (609,813) 

เงนิสดไดม้าจากการดําเนินงาน 1,036,538 4,702,114 1,087,714 442,734 

   - จา่ยภาษเีงนิได ้ (583,305) (691,031) (36,802) (30,808) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 453,233 4,011,083 1,050,912 411,926 

 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  19 ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน 

 

19.1 ภาระผกูพนัทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัทเีป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทใีนงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไม่ไดร้บัรู ้มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

สญัญาสรา้งอาคารโรงงาน 

   และคลงัสนิคา้  

1,400 ล้านบาท 

1 ลา้นยโูร 

- 

288 ล้านบาท 

1 ลา้นยูโร 

9,214 ลา้นรเูปีย 

1 ล้านบาท 

- 

- 

11 ล้านบาท 

- 

- 

     
สญัญาซอืเครอืงจกัรและอุปกรณ์ 351 ล้านบาท 

10 ลา้นยโูร 

30 ลา้นเยน 

5 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

- 

201 ล้านบาท 

3 ลา้นยูโร 

148 ล้านเยน 

- 

2,537 ลา้นรเูปีย 

34 ล้านบาท 

- 

- 

- 

- 

9 ล้านบาท 

- 

- 

- 

- 

     
สญัญาซอืสนิทรพัย์อนื ๆ - 

- 

2 ล้านบาท 

2,066 ลา้นรเูปีย 

- 

- 

2 ล้านบาท 

- 

     
สญัญาซอืโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3 ล้านบาท - - - 

     
สญัญาซอืสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอนื ๆ  - 7 ล้านบาท - - 

 

19.2 การคาํประกนั 

 

ก) ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2565 บรษิัทมีหนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทจํานวน 26 ล้านบาท  

(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 28 ล้านบาท) ซงึเกยีวกบัการดําเนินงานตามปกตขิองบรษิทั 

ข) ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิัทย่อยมหีนังสอืคําประกนัทอีอกโดยธนาคารในนามของบรษิัทย่อยจํานวน 86 ล้านบาท 

48 ล้านหยวน 8 ล้านยูโร 2 ล้านโครนนอร์เวย์และ 1 ล้านสล็อตติโปแลนด์ (ณ วันที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน  

73 ล้านบาท 7 ล้านยูโร 2 ล้านโครนนอร์เวย์ 1 ล้านสลอ็ตตโิปแลนด์ และ 51 ล้านเยน) ซึงเกยีวกบัการดําเนินงานตามปกติ

ของบรษิทัย่อย 

ค) ณ วนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัทและบรษิัทย่อยแห่งหนึงมีหนังสือคําประกันจํานวน 13 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  

(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 13 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ) ซึงออกให้แก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึงเพอืคําประกนั

วงเงนิสนิเชอืใหแ้ก่การร่วมคา้ของกลุ่มบรษิทั 

ง) ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมหีนังสอืคําประกนัทอีอกโดยธนาคารในนามของบรษิทัจํานวน 8 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

และ 11 ล้านยูโร (ณ วันที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 8 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 20 ล้านยูโร และ 41 ล้านหยวน)  

เพอืคาํประกนัวงเงนิสนิเชอืใหก้บับรษิทัย่อยของบรษิทั 



บริษทั ไทยยูเนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) เมอืวนัที 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมตัิให้บรษิัท และบริษัท Thai Union North America, Inc. 

(“TUNA”) ซงึเป็นบรษิทัย่อยทบีรษิทัถอืหุน้ทงัหมด ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิโดยการคําประกนัวงเงนิสนิเชอืของบรษิทั 

Red Lobster Management LLC (“RLMH”) โดยวงเงนิการคําประกันจะไม่เกิน 65.0 ล้านดอลลาร์สหรฐั หรอืเทียบเท่ากับ 

2,463.9 ลา้นบาท ซงึคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 25 ของวงเงนิสนิเชอืคงค้าง 

 

  20 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดทีรายงาน 

 

ในระหว่างเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิัท Rugen Fisch AG ซึงเป็นบรษิัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มบรษิัทได้ประกาศแผนการโอน 

ส่วนการผลิตของบริษัทย่อย Hawesta-Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG (“Hawesta”) ไปยังโรงงานทีมีอยู่ของ Sassnitz  

เพือปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยรับรู้ประมาณการจากการปรบัโครงสร้างในรายการต้นทุนขายจํานวน 188.4 ล้านบาท และ 

ในค่าใชจ่้ายในการบรหิารจํานวน 85.5 ลา้นบาท 
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