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ปี 2564 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและได้เริ่มท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ “TFM” ของ 
บริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้  
ด้วยความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของบรษิทัฯ มากกว่า 20 ปี รวมถงึ 
ความพร้อมทางด้านบคุลากร แหล่งเงินทนุ และการเข้าถงึนวัตกรรมใหม่ๆ  
เพื่อใช ้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
อุตสาหกรรมโดยรวม ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีความสม�่าเสมอ มีประสิทธิผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโตของสัตว์น�้า รวมถึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
และครอบคลมุส�าหรบัการเพาะเลีย้งตลอดวงจรชวีติของสตัว์น�า้ในราคา 
ที่แข่งขันได้ อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าของบริษัทฯ  
ได้รบัความเชือ่มัน่ในด้านคณุภาพและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในวงกว้างมาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงัมุง่เน้นในการ 
น�าความเชี่ยวชาญ เทคนิคการผลิต และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้าใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง  
เช่น การทีบ่รษัิทฯ เป็นผูบ้กุเบกิการใช้อาหารเมด็ส�าเรจ็รปูในการเพาะเลีย้ง 
ปลากะพง รวมถงึการคดิค้นสตูรการผลติใหม่ๆ เช่น สตูรการผลติอาหาร
สัตว์น�้าที่ลดปริมาณการใช้ปลาป่นและน�้ามันปลา และสูตรการผลิต 
อาหารปลาสลดิ อาหารป ูเป็นต้น และยงัคงค�านงึถงึหลกัการด�าเนนิธุรกจิ
เพื่อความยั่งยืนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม  
หรือด้านการก�ากับดูแล เช่น การเลอืกใช้วตัถดุบิทีมี่การรบัรองการผลติ
อย่างถูกกฎหมาย เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ปี 2564 ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าท้ายอีกก้าวในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นปีที่ยากล�าบากส�าหรับทุกคน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) ท�าให้
พฤติกรรมการด�ารงชีวิตของคนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ก็ได้รับ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าวอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ รวมถงึการปรบัตัว 

 สารจาก
ประธานกรรมการ
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นายฤที่ธุิรงค์ บัุญม่โชติ 
ประธานกรรมการ

ของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี 
ท�าให้ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในปี 2564 ถอืเป็นจุดต�า่สดุของการ
ด�าเนินธุรกิจมาตลอด 10 ปี อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น 
ย่อมส่งผลท�าให้เกดิการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก และผลการด�าเนนิการ 
กลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นล�าดับ

ส�าหรบัปี 2565 บริษทัฯ จะเริม่รบัรูร้ายได้จากบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 
ทั้งบริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี จ�ากัด (TUKL) ในประเทศ
อินโดนีเซีย และ AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited  
ในประเทศปากสีถาน ทีบ่ริษทัฯ ได้เข้าไปลงทนุในช่วงก่อนหน้านี ้ซึง่จะม ี
ส่วนช่วยผลักดันผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อจากนี้ให้เพิ่มสูงขึ้น  
ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งให้ความต้องการ
บริโภคอาหารทะเลเพิ่มมากขึ้น สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจอาหาร
สัตว์น�้าที่บริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่หลากหลาย 

เพื่อมุ่งเน้นการท�าตลาดกับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  
บรษิทัฯ ยงัมแีผนทีจ่ะสร้างการเตบิโตจากการขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศ  
โดยมุ่งเน้นประเทศที่อุตสาหกรรมสัตว์น�้ามีศักยภาพการเติบโตสูง

ในฐานะประธานกรรมการ ขอขอบคณุคณะกรรมการบรษิทั ทมีผูบ้รหิาร  
และพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจในการผลักดันและพัฒนาองค์กร 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถด้วยทัศนคติที่มุ่งม่ัน ไม่ย่อท้อต่อความ
ท้าทายต่างๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า  
ท่านผู้ถือหุ ้น สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีให้การ
สนบัสนนุ ไว้วางใจ และเชือ่มัน่ในบรษิทัฯ มาโดยตลอด และต่อจากนีไ้ป  
ขอให้ม่ันใจว่าเราพร้อมจะทุ่มเทและมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจท่ีอยู่บน 
พืน้ฐานของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารจดัการทีม่ธีรรมาภบิาล  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์
ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ขอให้มั�นใจว่าเราพร้อมจะทีุ่่มเที่และมุ่งเน้น
การดำำาเนินธุุรกิจที่่�อยู่บันพื้นฐานของการกำากับัดำูแล

กิจการที่่�ดำ่ การบัริหารจัดำการที่่�ม่ธุรรมาภิบัาล 
โปร่งใส ตรวจสอบัไดำ้ เพื�อก้าวสู่การเป็นผู้นำา

ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่่�เติบัโตอย่างยั�งยืน
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ปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นจากปีท่ีผ่านมา โดยมี 
ยอดขายอยู่ท่ี 4,773.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.1 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ซ่ึงกระทบต่อการบริโภค  
รวมถึงราคาวัตถุดิบหลักที่เพ่ิมสูงข้ึนเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี 
ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่ด้วย
ความสามารถของทีมผู้บริหารและพนักงานที่ท�าให้บริษัทฯ ยังสามารถ 
มีผลการด�าเนินงานออกมาได้ดีในสถานการณ์ที่ยากล�าบากนี้

นอกจากนี ้ในปี 2564 นัน้ บรษิทัฯ ได้ความส�าเรจ็ในด้านการน�าบรษิทัฯ 
เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื่อ 
“TFM” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายให้กับทีมผู้บริหารในการที่จะสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

การเริม่ด�าเนนิธรุกจิในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศปากสีถานของ 
AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited หรือ (AMG-TFM) ซึ่ง
เริม่ด�าเนนิงานในเดอืนเมษายนและสามารถสร้างผลก�าไรให้แก่บรษิทัฯ 
ได้ทนัท ีจากการตอบรบัทีด่ที�าให้ก�าลงัการผลติเตม็ในไตรมาสแรกท่ีเริม่
ด�าเนินการ และได้มีการขยายก�าลังการผลิตในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

การด�าเนนิงานในประเทศอนิโดนเีซยีของบรษิทั พที ีไทยยูเน่ียน คารสิม่า  
เลสทารี จ�ากัด หรือ TUKL จะล่าช้ากว่าก�าหนดจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้การด�าเนินการและการขนส่งล่าช้า  
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ซึ่งเป็นส่วน
ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้บรษิทัฯ เตบิโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต เนือ่งจาก 

 สารจาก
ประธานเจ�าหน�าท่ีี่บริหาร
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นายบัรรลือศักร โสรัจจกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผลผลิตในด้านการประมงเป็น 
อันดับต้นๆ ของโลก และได้รับสิทธิในการส่งออกกุ้งไปยังสหภาพยุโรป

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะยงัคงมุง่เน้นในการเป็นผูผ้ลติอาหารสตัว์น�า้ทีม่คีณุภาพ 
เพื่อการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญให้บริษัทฯ ยังคงด�าเนิน
ธุรกิจมาได้อย่างยาวนานกว่า 21 ปี ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า  
และความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารสัตว์น�้า ซ่ึงบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น 
ในการวิจัยและพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพสูงขึ้นและขยายผลิตภัณฑ์ 
ไปยังสัตว์น�้าเศรษฐกิจชนิดต่างๆ 

สุดท้ายนี้ ปี 2564 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและเป็นอีกก้าวหนึ่ง 
ของบรษัิทฯ ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในด้านต่างๆ จากความทุม่เทของทีมงาน 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ท�าให้บริษัทฯ ยังสามารถด�าเนินธุรกิจได้
อย่างแข็งแกร่ง และขอบคุณผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า คูค้่า  
ผูถ้อืหุ้น สถาบนัการเงนิ ทีใ่ห้การสนบัสนนุบรษิทัฯ อย่างดเีสมอมา และ
ขอให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในกลุ่มอาหารสัตว์เศรษฐกิจ 
และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดต่อไป

บัริษัที่ฯ จะยังคงมุ่งเน้นในการเป็น
ผู้ผลิตอาหารสัตว์นำ้าที่่�ม่คุณภาพ 

เพื�อการดำำาเนินธุุรกิจที่่�ยั�งยืน 
ซึ�งเป็นส่วนสำาคัญให้บัริษัที่ฯ ยังคงดำำาเนิน

ธุุรกิจมาไดำ้อย่างยาวนานกว่า 21 ปี
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  ข้อมูลสำาคัญที่างการเงิน
(Financial Highlights)

ยอดำขาย

อัตรากำาไรขั้นต้น

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: %

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: %

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: บาท

4,773.10

10.4%

4,833.96 

211.50 

- 4,278.23 

4.4%

494.87 

0.50

2564

2564

2564

2564

2564

2564

2564

2564

2563

2563

2563

2563

2563

2563

2563

2563

4,183.81

16.6%

4,244.47

411.69 

-3,489.52 

9.7%

694.29 

1.00 

เปล่�ยนแปลง

เปล่�ยนแปลง

เปล่�ยนแปลง

เปล่�ยนแปลง

เปล่�ยนแปลง

เปล่�ยนแปลง

เปล่�ยนแปลง

เปล่�ยนแปลง

14.1%

-620 Bps

13.9%

-48.6%

22.6%

-539 Bps 

-28.7%

-50.0%

รายไดำ้รวม

กำาไรที่่�เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบัริษัที่ฯ

กำาไรขั้นต้น

กำาไรต่อหุ้น

ต้นที่นุสินค้าขาย

อัตรากำาไรสุที่ธุิ

บัริษัที่ฯ ม่ความพร้อมที่างดำ้านความรู ้
คัวามเช่�ยวชาญในการผลิต่และอุต่สาหกรรม	

เที่คัโนโลย่การผลิต่	เงินลงทีุ่น	และไดำ้รับัการยอมรับั
ในวงกว้างในประเที่ศไที่ยและในระดำับัสากล
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: %

หน่วย: เท่า

หน่วย: %

หน่วย: เท่า

หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท

2,498.49 
2563

34.5% 
2563

0.17 
2563

19.2% 
2563

0.69 
2563

1,015.83
2563

1,482.65 
2563

เปล่�ยนแปลง
-226 Bps

เปล่�ยนแปลง
-117 Bps

ฐานะทางการเงิน

สินที่รัพย์รวม หน่้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

3,343.56
2564

940.13 
2564

2,403.44
2564

อัตราผลตอบัแที่นส่วนของผู้ถือหุ้นบัริษัที่ฯ (ROE)

หน่้สินที่่�ม่ภาระดำอกเบั่้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบัแที่นสินที่รัพย์ (ROA)

หน่้ส่วนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

11.9%
2564

-
2564

7.5%
2564

0.39
2564

9
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบััญ



 คณะกรรมการบัริษัที่

1.  นายฤที่ธุิรงค์ บัุญม่โชติ
ประธานกรรมการ	/		

ประธานกรรมการบริหาร

7.   นางรัชดำาภรณ์ ราชเที่วินที่ร์ 
ประธานกรรมการต่รวจสอบ	/	

กรรมการอิสระ

6.  นายคณิต วัลยะเพ็ชร์
กรรมการ

2.  นายเชง นิรุตตินานนที่์
กรรมการ
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3.  นายธุ่รพงศ์ จันศิริ
กรรมการ	/		

กรรมการบริหาร

4.  นายชาน ชู ชง
กรรมการ

5.   นายบัรรลือศักร โสรัจจกิจ
กรรมการ	/	

กรรมการบริหาร	/	

ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

9.  นางมรกต กุลธุรรมโยธุิน
กรรมการต่รวจสอบ	/	

กรรมการอิสระ

8.  ดำร.สมชัย ไที่ยสงวนวรกุล
กรรมการต่รวจสอบ	/	

กรรมการอิสระ
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 การประกอบัธุุรกิจ 
และผลการดำำาเนินงาน

1

เราจะเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น�้า
ท่ีมีคุณภาพดีที่สุด เพื่อการด�าเนิน
ธุรกิจที่ี่ย่ังยืน

สารบััญ



ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

 นโยบัายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยที่ัศน์และภาพรวมการประกอบัธุุรกิจ
1.1.1  ภาพรวมการประกอบัธุุรกิจ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผลิต
และจ�าหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ และบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิต 
และจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์
หลักของบริษัทฯ ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา (รวมอาหารกบและ
อาหารปู)1 และอาหารสัตว์บก บริษัทฯ ก่อต้ังโดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน  
กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“TU” เมื่อรวมกับบริษัทย่อยเรียกว่า  
“กลุ ่ม TU”) กลุ ่มครอบครัวบุญมีโชติ และกลุ ่มผู ้ถือหุ ้นรายอื่น 
เน่ืองจากกลุ่มผู้ถือหุ้นได้เล็งเห็นถึงโอกาสในธุรกิจอาหารสัตว์น�้า ซึ่งมี 
ความส�าคัญต่ออตุสาหกรรมสตัว์น�า้ ซึง่เป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญั
ทางเศรษฐกิจ2  รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย จึงได้ร่วมลงทุน
จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2543 เพื่อเป็นบริษัทแกนน�า 
(Flagship) ของกลุ่ม TU ในการด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหาร
สัตว์น�้า โดยเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทของ TU ได้อนุมัตินโยบายการลงทุนของกลุ่ม TU ในการด�าเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ เป็นบริษัท
แกนน�า (Flagship) ในการด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า
ของกลุ่ม TU อีกด้วย 

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯ มากกว่า 20 ปี  
รวมถึงความพร้อมทางด้านบุคลากร แหล่งเงินทุน และการเข้าถึง

นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
และยกระดับอุตสาหกรรมโดยรวม ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีความสม�่าเสมอ มีประสิทธิผล 
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น�้า รวมถึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ 
ที่หลากหลายและครอบคลุมส�าหรับการเพาะเล้ียงตลอดวงจรชีวิต 
ของสตัว์น�า้ในราคาทีแ่ข่งขนัได้ อนัเป็นผลให้ผลติภณัฑ์และแบรนด์สนิค้า
ของบริษัทฯ ได้รับความเชื่อม่ันในด้านคุณภาพและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยงัมุง่เน้นในการน�าความเชีย่วชาญ เทคนคิการผลติ และนวตักรรมใหม่ๆ  
มาใช้พฒันาผลติภณัฑอ์าหารสัตว์น�า้ใหม่ๆ หรอืผลิตภณัฑ์ที่มคีณุสมบตัิ
เฉพาะทาง เช่น การที่บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกการใช้อาหารเม็ดส�าเร็จรูป
ในการเพาะเลี้ยงปลากะพง รวมถึงการคิดค้นสูตรการผลิตใหม่ๆ  
เช่น สตูรการผลติอาหารสตัว์น�า้ทีล่ดปรมิาณการใช้ปลาป่นและน�า้มนัปลา  
และสูตรการผลิตอาหารปลาสลิด อาหารปู เป็นต้น 

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินค้า 2 แห่ง คือ (1) โรงงานมหาชัย 
ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ และ 
(2) โรงงานระโนด ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา โดยท่ีตัง้โรงงาน
ของบริษัทฯ มีศักยภาพที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจผลิตอาหาร 
สัตว์น�้า เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคใต้ ซ่ึงเป็นภูมิภาค 

1 อาหารสัตว์น�้าของบริษััที่ฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภที่หลัก ตามคุณลักษัณะของอาหาร คือ (1) กลุ่มอาหารกุ�ง (เม็ดจม) (2) กลุ่มอาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารป้) (เม็ดลอย ยกเว�นอาหารปลาบางประเภที่)  
ที่ั้งนี้ รายได�จากการขายอาหารกบและอาหารป้คิดเป็นสัดส่วนร�อยละ 4.2 – 7.6 ของรายได�จากการขายอาหารปลาในปี 2562 – 2564

2 อ�างอิงข�อม้ลจากส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษัฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเที่ศ (GDP) ของภาคประมงของประเที่ศไที่ย ในช่วงปี 2561 มีม้ลค่าประมาณ 112,611 ล�านบาที่
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ที่มีการเพาะพันธุ ์และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ส�าคัญของประเทศไทย  
มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังลูกค้า อีกทั้งการมีที่ตั้งโรงงาน
กระจายอยู่ใน 2 ภูมิภาค ยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยง 
จากกรณีท่ีอาจเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้โรงงานใดโรงงานหน่ึงไม่สามารถ
ด�าเนินการผลิตได้ตามปกติอีกด้วย 

นอกจากนี้ จากการท่ีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลา
เป็นการแข่งขันภายในประเทศเป็นหลักด้วยปัจจัยด้านต้นทุนค่าขนส่ง 
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ  
จึงได้มีการเข้าร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) ในปี 2546 AVANTI Feeds Limited (“AVANTI”)3 ผูผ้ลติอาหารกุ้ง
รายใหญ่ของประเทศอินเดีย ซึง่เป็นหนึง่ในบรษิทัทีใ่หญ่ทีส่ดุ 500 
อันดับแรกของประเทศอินเดีย ในปี 25634 ได้เข้าเป็นพันธมิตร
กับบริษัทฯ โดยการท�าสัญญาความร่วมมือทางเทคนิคและ 
การอนุญาตให้ AVANTI ใช้ชื่อทางการค้า (Tradename) และ
สูตรการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ส�าหรับการจ�าหน่ายอาหารกุ้ง 
ในประเทศอินเดีย (“สัญญาความร่วมมือทางเทคนิคฯ”)  
เพื่ อ เพิ่ มขีดความสามารถในการแข ่ ง ขันของ AVANTI  
ในอุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าในประเทศ
อินเดีย และเพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจในประเทศอินเดีย
ของบริษัทฯ

3 TU ซึ่งเป็นผ้�ถือหุ�นใหญ่ของบริษััที่ฯ มีการถือหุ�นอย้่ใน AVANTI ในสัดส่วนร�อยละ 24.2 ของทีุ่นจดที่ะเบียนช�าระแล�วของ AVANTI ณ วันที่ี่ 31 ธันวาคม 2564 (นับรวมสัดส่วนการถือหุ�นที่ั้งที่างตรงและที่างอ�อม)
4 จัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune (ที่ี่มา: AVANTI’s Website ณ วันที่ี่ 12 สิงหาคม 2564)

(2) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศอินโดนีเซีย
โดยการเข้าร่วมลงทนุกบัพนัธมติรทางธรุกจิ (Strategic Partner) 
ในการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหาร
สัตว์น�้าในประเทศดังกล่าว คือ บริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า 
เลสทารี จ�ากัด (“TUKL”) โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 
Partner) 2 กลุ่ม คือ (1) พันธมิตรท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ประกอบ 
ธรุกจิแปรรปูอาหารแช่แขง็รายใหญ่ในประเทศอนิโดนีเซีย รวมถงึ 
มีการด�าเนินธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยมีผลผลิตกุ้งประมาณ 
6,500 ตันต่อปี (PT Maxmar Summa Kharisma (“PT MSK”)) 
และ (2) AVANTI และ Srinivasa Cystine Private Limited  
(“Srinivasa”) ซึ่งเป ็นบริษัทของผู ้ถือหุ ้นของ AVANTI  
(รวมกันเรยีกว่า “กลุม่ AVANTI”) โดยบรษิทัฯ PT MSK และกลุม่ 
AVANTI มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TUKL เท่ากบัร้อยละ 65.0 ร้อยละ 
25.0 และร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ TUKL  
ตามล�าดับ TUKL มีก�าลังการผลิตอาหารกุ้ง 36,000 ตันต่อปี  
ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร และทดสอบระบบ 
(Test Run) เรียบร้อยแล้ว โดยได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย ์
และรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 

(3) ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศ
ปากีสถาน คือ AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited  
(“AMG-TFM”) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

บัริษัที่ฯ ยังมุ่งเน้นในการ 
นำาความเช่�ยวชาญ เที่คนิคการผลิต 
และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนา
ผลิต่ภัณฑ์อาหารสัต่ว์นำ้าใหม่ๆ		
หร่อผลิต่ภัณฑ์ที่่�ม่คัุณสมบัต่ิเฉพาะที่าง
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

อาหารสัตว์น�้าในประเทศปากีสถาน โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ  
(Strategic Partner) คอื กลุม่ AMG5 ซึง่เป็นผูป้ระกอบธรุกจิอาหาร
สัตว์น�้ารายส�าคัญรายหนึ่งในประเทศปากีสถาน โดยบริษัทฯ  
และกลุ่ม AMG ซึ่งเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51.0 และร้อยละ 
49.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ AMG-TFM ตามล�าดับ 
โดยบริษัทฯ และกลุ่ม AMG ได้จ่ายช�าระเงินค่าหุ้นใน AMG-TFM 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจ�านวน 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 
และเดอืนสิงหาคม 2564 เป็นจ�านวนรวม 300.0 ล้านรปีูปากีสถาน 

5 กลุ่ม AMG ประกอบด�วย (1) Mr. Nabeel Akhtar Chadhry (2) Mr. Tanveer Faqir Muhammad (3) Ms. Parveen Akhtar (4) Mr. Jahanzeb Khawaja (5) Mr. Ibad Hussain (6) Mr. Malik Nisar Ahmed  
(7) Mr. Muhammad Amir Javed และ (8) Mr. Abid Hussain

6 อัตราแลกเปลี่ยนที่ี่เกิดขึ้นจริง (ที่ี่มา: งบการเงินของบริษััที่ฯ)

วิสัยที่ัศน์

พันธุกิจ

เราจะเป็นผู้ผลิต่อาหารสัต่ว์นำ้าที่่�ม่คัุณภาพด่ที่่�สุด	
เพ่�อการดำาเนินธุรกิจที่่�ยั�งย่น

1.	 ให้คัวามสำาคััญกับรายละเอ่ยดในกระบวนการที่ำางานทีุ่กข้ั้นต่อน
พร้อมปรับปรุงเพ่�อให้เกิดประสิที่ธิภาพสูงสุดและ	
คัวามพึงพอใจข้องลูกคั้าสูงสุด

2.	 ดำาเนินการด้านวิจัยและพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง	เพ่�อให้ได้สินคั้า	
และบริการที่่�ม่คัุณภาพด่ที่่�สุดสู่ลูกคั้า

3.	 สร้างประโยชน์ที่่�ยั�งย่นร่วมกันกับลูกคั้า	คัู่คั้า	พนักงาน	และผู้ถื่อหุ้น

ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 AMG-TFM มีทุนช�าระแล้ว
เท่ากับ 300.0 ล้านรูปีปากีสถาน (หรือคิดเป็นประมาณ 60.7  
ล ้านบาท) (โดยเป็นมูลค ่าเงินลงทุนของบริษัทฯ เท ่ากับ 
120.5 ล้านรูปีปากีสถาน หรือประมาณ 31.0 ล้านบาท)6 โดย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 AMG-TFM มีก�าลังการผลิต
อาหารปลาเท่ากับ 10,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ AMG-TFM ได้เริ่ม
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้และมีก�าไรสุทธิแล้วตั้งแต ่
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564

1.1.2  วิสัยที่ัศน์ พันธุกิจ และค่านิยมของบัริษัที่ฯ 

15
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

อาหารลูกกุ้งวัยอ่อน (3) การพัฒนาสูตรอาหารโดยใช้
วตัถดุบิใหม่ เพ่ือลดการพึง่พงิวตัถดิุบประเภทใดประเภทหน่ึง 
และประโยชน์ต่อการประหยดัต้นทนุวตัถดุบิของบรษิทัฯ เช่น 
การพัฒนาโดยใช้วัตถุดิบใหม่ๆ เช่น โปรตีนจากพืช และการ
พัฒนาสูตรการผลิตที่ลดปริมาณการใช้น�้ามันปลา เป็นต้น 

2.2 การพัฒนากระบวนการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

  บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์น�า้ ได้มุง่เน้น 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการด�าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย 
ในกระบวนการด�าเนนิงาน เช่น การมสีายการผลติทีเ่ป็นระบบ
อตัโนมตัทิีม่กีารควบคมุด้วยระบบคอมพวิเตอร์ (Automated 
Production Line) เพือ่ให้สามารถผลติสนิค้าได้อย่างแม่นย�า 
และสามารถตดิตามผลการผลติสนิค้าได้ตลอดกระบวนการผลติ  
การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสินค้า 
คงเหลอืของบริษทัฯ ให้เป็นระบบอตัโนมตั ิเช่น การใช้หุ่นยนต์ 
ในการเคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้าส�าเร็จรูป รวมถึงการใช้
ระบบบริหารสินค้าคงคลังโดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อให้ข้อมูล 
มีความถูกต้อง แม่นย�า และตรวจสอบได้ 

  ส�าหรับในด้านคณุภาพของกระบวนการด�าเนนิงาน ในปัจจบุนั 
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์น�้าที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานและแนวปฏิบัติของการปฏิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยง

1.2 กลยุที่ธุ์และแนวที่างในการดำำาเนินธุุรกิจ 
บริษัทฯ มีกลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญ 3 แนวทางดังนี้ 
(1) การรักษาและพัฒนาความเป็นผู้น�าในการผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์น�้าในประเทศ

1.1 การร่วมมือกับกลุ่มร้านค้าจ�าหน่ายอาหารสัตว์ ควบคู่ไปกับ 
การหาร้านค้าจ�าหน่ายอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพเพิ่มเพ่ือเพิ่ม
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายอย่างทั่วถึง

1.2 การสนบัสนนุการเตบิโตของลกูค้าฟาร์มเพาะเล้ียงสตัว์น�า้เดมิ
1.3 การหาลูกค้าฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์รายใหม่

(2) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิต 
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์และ
ประสิทธิภาพการผลิตเป็นอย่างมาก ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา  
โดยบรษิทัฯ ปรับปรงุและพฒันาสตูรและกระบวนการผลติอย่างต่อเนือ่ง  
เพื่อสร้างความแตกต่างและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ควบคู่ไปกับการลงทุนและจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและ 
การด�าเนนิงานใหม่ๆ ทีจ่ะช่วยพฒันากระบวนการผลติและประสทิธภิาพ
การผลติ เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัสูก่ารเป็นผูน้�าในธรุกจิ
อาหารสัตว์น�้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การมุ ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรอาหาร เพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

  บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสูตรอาหารอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมต้ังแต ่
การศึกษาในระดับห้องทดลอง ก่อนขยายไปยังการทดลอง
เล้ียงในขนาดใหญ่ขึ้นจนกระทั่งทดลองเลี้ยงในฟาร์มทดลอง 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงผลการใช้อาหารสูตรใหม่ โดย 
การวิจัยและพัฒนา จะมุ่งเน้นในเรื่อง ดังนี้ (1) การพัฒนา
เพิ่มประสิทธิผลของอาหารสัตว์น�้าของบริษัทฯ ต่อการ
เจริญเติบโตของสัตว์น�้า ซึ่งได้แก่ อัตราการเจริญเติบโต 
ต่อวนั (ADG) อตัราการแลกเนือ้ (FCR) และอตัราการรอดตาย  
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ มีการพัฒนา เช่น อาหารกุ้ง
กุลาด�าสูตร PROFEED TURBO อาหารกุ้งกุลาด�า PROFEED 
และอาหารกุ้งขาว NANAMI (2) การพัฒนาสูตรอาหาร
ส�าหรับสัตว์น�้าชนิดใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้มีสัตว์น�้าเศรษฐกิจ 
ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยที่ผ่านมา ได้มีการริเริ่มคิดค้น 
สูตรอาหารสัตว์น�้าชนิดใหม่ๆ เช่น อาหารปลากะพงยักษ์  
ปลาเก๋า อาหารปลาสลิด อาหารปู และปลากดคัง เป็นต้น  
รวมถึงบริษัทฯ ยังเป ็นเพียงหนึ่ งในบริษัทที่สามารถ 
ผลิตอาหารสัตว์น�้าวัยอ่อนซึ่งต้องมีขนาดเม็ดอาหารที่ม ี
ขนาดเล็กพิเศษ จากการท่ีบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและ 
วิจัยสูตรการผลิตจนสามารถผลิตอาหารที่มีขนาดเล็กพิเศษ
ดังกล่าวได้ นอกจากน้ี ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่าง 
การพัฒนาอาหารสัตว์น�้าอ่ืนๆ เช่น ปูทะเล พ่อแม่พันธุ์กุ้ง  
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สัตว์น�้า (Best Aquaculture Practices (BAP)) ซึ่งเป็น
มาตรฐานท่ีก�าหนดข้ึน เพ่ือให้ผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม
สัตว์น�้าต้องด�าเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม ใส่ใจกับความปลอดภัยของสินค้าอาหาร 
โดยต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ จาก Global 
Aquaculture Alliance (GAA) รวมถึงได้รับการรับรอง
มาตรฐานและรางวัลอื่นๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45000, Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard 
Analysis and Critical Control Point (HACCP) จากกรม
ปศสุตัว์และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถงึ 
การได้เป็นผูผ้ลติอาหารสตัว์น�า้ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีน Food 
and Drug Administration (FDA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
เป็นต้น 

(3) การขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น�้าของประเทศอื่นในบริเวณ
ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา ปากีสถาน และ
พม่า เป็นต้น ยังอยู่ในชว่งเริ่มต้นและมีศักยภาพในการเติบโตได้อกีมาก  
ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับบริษัทฯ ซ่ึงมีความพร้อมทางด้านความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการผลิตและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต  
เงินลงทุน และแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในวงกว้าง 
ในประเทศไทยและในระดับสากล ที่จะขยายฐานลูกค้าในประเทศ 
ดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทฯ มีแนวทางในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
ด้วยความระมัดระวัง โดยมีกระบวนการพิจารณาในระดับผู้บริหาร
และกรรมการอย่างรอบคอบ โดยมีปัจจัยส�าคัญในการพิจารณา ได้แก่ 
ความเป็นไปได้ของการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ  
ความเส่ียงและแนวทางการบริหารหรือลดความเสี่ยง ข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทนุ โดยบริษัทฯ อาจมแีนวทางในการขยายธรุกจิได้หลายแนวทาง คอื  
การส่งสินค้าเข้าไปจ�าหน่าย ซ่ึงเป็นแนวทางในการขยายธุรกิจไปยัง
ประเทศมาเลเซียและศรีลังกา หรือการเข้าร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น 
ส�าหรับประเทศที่มีศักยภาพ มีขนาดตลาดที่คุ ้มค่ากับการลงทุน  
และ/หรอืมแีนวโน้มในการเตบิโตทีด่ ีรวมถงึมพีนัธมติรท้องถิน่ทีจ่ะช่วย

ส่วนที่ี่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

สนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าลงทุน
โดยการจัดตั้งฐานการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และลดต้นทนุการขนส่งสนิค้า ตวัอย่างเช่น ในปัจจบุนั บรษัิทฯ ได้มกีาร 
ร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นในการขยายธุรกิจในการเข้าไปจัดตั้ง 
ฐานการผลิตในประเทศอินโดนีเซียและปากีสถาน 
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1.3 ความเป็นมาและพัฒนาการที่่�สำาคัญ

จดำที่ะเบั่ยนจัดำตั้งบัริษัที่ฯ ขึ้นเพื�อประกอบัธุุรกิจผลิตและจำาหน่ายอาหารกุ้ง และเข้าซื้อธุุรกิจผลิตและจำาหน่าย
อาหารกุ้งจากบัริษัที่ แอควาสตาร์ จำากัดำ (Aqua Star)

• TU และกลุ่มครอบครัวบุญมีโชติ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เท่ากับ 80.0 ล้านบาท  
โดยมีจ�านวนหุ้น 8.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารกุ้ง 

• บรษิทัฯ เข้าซือ้ธรุกจิผลติและจ�าหน่ายอาหารกุง้ ซึง่รวมถึงทีด่นิ อาคารโรงงาน แบรนด์สนิค้า “โปรฟีด (PROFEED)” 
“แอควาฟีด (AQUAFEED)” และ “ซฟีีด (SEAFEED)” และใบอนญุาตทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิและ/หรอื
การครอบครองทรัพย์สินจาก Aqua Star ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจขัดแย้งของบริษัทฯ

• บริษทัฯ มีท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ของบริษัทฯ และโรงงานเพียงแห่งเดยีว ตัง้อยูเ่ลขที ่103/1 หมู่ที ่2 ถนนสงขลา-ระโนด 
ต�าบลปากแตระ อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา (โรงงานระโนด) 

• บริษัทฯ มีการผลิตและการจ�าหน่ายอาหารกุ้งภายใต้แบรนด์สินค้า “โปรฟีด (PROFEED)” และ “แอควาฟีด  
(AQUAFEED)”

เพิ�มทีุ่นจดำที่ะเบ่ัยนชำาระแล้ว ขยายโรงงานเพิ�มเติ�มอ่ก 1 แห่ง จดำที่ะเบ่ัยนเปล่�ยนแปลงที่่�ตั้งของบัริษัที่ฯ  
และเริ�มขยายธุุรกิจไปยังประเที่ศมาเลเซ่ย

• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จาก 80.0 ล้านบาท โดยมีจ�านวนหุ้น 8.0 ล้านหุ้น เป็น 200.0 ล้านบาท  
โดยมีจ�านวนหุ้น 20.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท 

• บรษิทัฯ ก่อสร้างอาคารโรงงานเพิม่เตมิอีก 1 แห่ง ตัง้อยูเ่ลขที ่89/1 หมูท่ี ่2 ถนนพระราม 2 ต�าบลกาหลง อ�าเภอเมอืง  
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (โรงงานมหาชัย) เพื่อท�าการรองรับการขยายก�าลังการผลิตจาก 24,000 ตันต่อปี  
เป็น 73,000 ตนัต่อปี และท�าการจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงท่ีตัง้ของบรษิทัฯ จากโรงงานระโนดมาเป็นโรงงานมหาชยั

• บริษัทฯ เริ่มส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก คือ ประเทศมาเลเซีย

โดยล�าดับเหตุการณ์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ี่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

เข้าที่ำาสัญญาความร่วมมือที่างเที่คนิคและการอนุญาตให้ใช้ชื�อที่างการค้า (Tradename)  
กับัพันธุมิตรในประเที่ศอินเดำ่ย (AVANTI)

บริษัทฯ เข้าเป็นพันธมิตรกับ AVANTI โดยการท�าสัญญาความร่วมมือทางเทคนิคและการอนุญาต 
ให้ AVANTI จ�าหน่ายอาหารกุง้ในประเทศอนิเดยี และส่งออกอาหารกุง้ โดยใช้สตูรการผลติ ชือ่ทางการค้า  
(Tradename) “PROFEED” และชื่อทางการค้าส�าหรับอาหารกุ้งขาว “NANAMI” (โดย AVANTI 
จ�าหน่ายภายใต้ชื่อทางการค้า “MANAMEI”) 
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ขยายธุุรกิจไปยังธุุรกิจผลิตและจำาหน่ายอาหารปลา 

• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จาก 200.0 ล้านบาท โดยมีจ�านวนหุ้น 20.0 ล้านหุ้น เป็น 300.0 ล้านบาท 
โดยมีจ�านวนหุ้น 30.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท 

• บริษัทฯ แก้ไขวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจาก “การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารกุ้ง”  
เป็น “การประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารกุ้ง อาหารปลา อาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์” 

• บริษัทฯ เริ่มด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายอาหารปลาน�้าจืด ภายใต้แบรนด์สินค้า “โปรฟีด (PROFEED)”,  
“นานามิ (NANAMI)” และ “โอนิล” ซึ่งได้แก่ อาหารปลานิล อาหารปลาดุก และอาหารปลาทับทิม เป็นต้น

เพิ�มทีุ่นจดำที่ะเบั่ยนชำาระแล้ว

บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จาก 300.0 ล้านบาท  
โดยมีจ�านวนหุ้น 30.0 ล้านหุ้น เป็น 500.0 ล้านบาท 
โดยมีจ�านวนหุ้น 50.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
10.0 บาท 

ขยายธุุรกิจไปยังธุุรกิจผลิตและจำาหน่ายอาหารปลากะพง

บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายอาหารปลาทะเล คือ อาหารปลากะพง 
ภายใต้แบรนด์สินค้า “โปรฟีด (PROFEED)” โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น�้ารายแรกๆ 
ของประเทศไทยที่บุกเบิกเข้าสู่ธุรกิจอาหารปลากะพง

จดำที่ะเบั่ยนจัดำตั้งการร่วมค้า คือ บัริษัที่ ที่่เอ็มเอซ่ จำากัดำ (TMAC)

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Mitsubishi ซึ่งเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Trading Firm) ในการจดทะเบียนจัดตั้ง  
TMAC เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยบริษัทฯ และ 
Mitsubishi มีการถือหุ้นใน TMAC ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 และร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ตามล�าดับ  
ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า TMAC จะไม่ได้ประกอบธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ แต่เน่ืองจาก TMAC เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรม 
ต้นน�้า (Upstream) เช่นเดียวกับบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว TU จึงพิจารณาให้บริษัทฯ เป็นผู้เข้าลงทุนใน TMAC 

ส่วนที่ี่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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ปรับัโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ�มทีุ่นจดำที่ะเบั่ยนชำาระแล้ว และปรับัโครงสร้างกลุ่มบัริษัที่ฯ 

• ในเดือนเมษายน 2561 TU เข้าซือ้หุน้ของบริษัทฯ จ�านวน 6.0 ล้านหุน้ หรือคดิเป็นร้อยละ 12.1 ของทนุจดทะเบยีน
ช�าระแล้วของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 78.4 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TU  
ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.0 เป็นร้อยละ 63.1 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทฯ 

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 
บรษัิทฯ จ�านวน 320.0 ล้านบาท โดยจดัสรรหุน้สามญัท้ังหมด จ�านวน 32.0 ล้านหุน้ มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 10.0 บาท 
เพือ่เสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้เดิมของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) (“RO”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ  
10.0 บาท ส่งผลให้ภายหลังจาก RO บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จ�านวน 820.0 ล้านบาท ประกอบด้วย  
หุ้นสามัญท้ังหมด จ�านวน 82.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางส่วน 
ไม่ได้ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนของตนเอง TU จึงได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของตนและสัดส่วน 
ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนครบตามจ�านวน ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TU  
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.1 เป็นร้อยละ 66.9 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทฯ 

• ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการเข้าท�าสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ในการร่วมลงทุน
จัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย คือ TUKL กับพันธมิตรทางธุรกิจ 2 ราย ได้แก่ PT MSK และ
กลุ่ม AVANTI (ประกอบด้วย AVANTI และ Srinivasa) เพื่อตกลงสิทธิ อ�านาจ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่าย  
โดยบริษัทฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 65.0 ร้อยละ 25.0 และร้อยละ 10.0 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้วของ TUKL ตามล�าดับ

• ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาจ�าหน่ายเงินลงทุนใน TMAC ให้แก่ TU ในราคาเท่ากับ  
31.6 ล้านบาท

• ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI ได้มีการจ่ายช�าระเงินค่าหุ้นใน TUKL เป็นครั้งแรก  
รวมเป็นจ�านวน 39,984 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 92 ล้านบาท อัตราแลกเปลีย่น ณ วันท่ี 23 สงิหาคม 2561 
คือ 434.8 รูเปีย เท่ากับ 1 บาท7)

ขยายธุุรกิจไปยังอาหารสัตว์บักและแปรสภาพเป็นจากบัริษัที่จำากัดำเป็นบัริษัที่มหาชน เพิ�มทุี่นจดำที่ะเบั่ยน 
ชำาระแล้ว ลงทีุ่นเพิ�มเติมใน TUKL และจำาหน่ายท่ี่�ดิำนท่ี่� ไม่ใช่ที่รัพย์สินหลักในการดำำาเนินงาน (Non-core  
Operating Assets)

• ในช่วงต้นปี 2562 บริษทัฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจการผลติและจ�าหน่ายอาหารสตัว์บก ซึง่ได้แก่ อาหารสตัว์ปีก  
และอาหารสุกร เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเพ่ิมอัตราการใช้ 
ก�าลังการผลิต (Utilization Rate) ของเครื่องจักรของบริษัทฯ อีกด้วย

• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติดังนี้ 

- อนุมัติแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด  
(มหาชน) (โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจ�ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดและเปลี่ยนชื่อบริษัท  
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562)

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10.0 บาท เป็นหุ้นละ 2.0 บาท ส่งผลให้
จ�านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 82.0 ล้านหุ้น เป็น 410.0 ล้านหุ้น 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน 90.0 ล้านหุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
เพิ่มขึ้นจาก 410.0 ล้านหุ้น เป็น 500.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท 

• ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI ได้มีการจ่ายช�าระเงินค่าหุ้นใน TUKL เป็นครั้งที่สอง  
รวมเป็นจ�านวน 93,256 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 217 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 เมษายน 
2562 คือ 430.3 รูเปีย เท่ากับ 1 บาท) 

• ในเดอืนพฤษภาคม 2562 บรษิทัฯ ได้ขายทีด่นิท่ีไม่ใช่สนิทรพัย์หลกัในการด�าเนินงาน (Non-core Operating Asset) 
ในจงัหวดัพงังา ขนาด 96.5 ไร่ ให้แก่ TU โดยมีมูลค่าซ้ือขายเท่ากบั 440.0 ล้านบาท (ทีด่นิดงักล่าวมมีลูค่าตามบญัชี 
เท่ากับ 152.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) เพื่อการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และลดโอกาสเกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้เช่าที่ดินแก่บริษัทอื่นในกลุ่ม TU

2562

2561

7 อัตราแลกเปลี่ยนที่ี่เกิดขึ้นจริง (ที่ี่มา: งบการเงินของบริษััที่ฯ)
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ลงทีุ่นเพิ�มเติมใน TUKL และม่มติเข้าร่วมลงทีุ่นจัดำต้ังบัริษัที่ย่อยแห่งใหม่ในประเที่ศปาก่สถาน ในชื�อว่า  
AMG-TFM

• ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ และพันธมิตรอีก 2 กลุ่ม ได้มีการจ่ายช�าระเงินค่าหุ้นสามัญใน TUKL เพิ่มเติม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจ�านวนรวม 33,320 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 77 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คือ 433.2 รูเปีย เท่ากับ 1 บาท) 

• ในเดือนกันยายน 2563 บริษัทฯ และพันธมิตรอีก 2 กลุ่ม ได้มีการจ่ายช�าระเงินค่าหุ้นสามัญใน TUKL เพ่ิมเติม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจ�านวนรวม 33,320 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 72 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คือ 460.8 รูเปีย เท่ากับ 1 บาท) ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 TUKL มีทุนช�าระ
แล้วเท่ากับ 199,920 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 458 ล้านบาท) โดยเป็นมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 
129,948 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 301 ล้านบาท) 

• ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้ม ี
มติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศปากีสถาน คือ AMG-TFM ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิต 
และจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าในประเทศปากีสถาน 

ขยายกำาลังการผลิตอาหารปลา เพิ�มทีุ่นจดำที่ะเบั่ยน เสนอขายหลักที่รัพย์ต่อประชาชนเป็นการที่ั�วไป (IPO) 
และเข้าเป็นหลักที่รัพย์จดำที่ะเบั่ยนใน SET

• ในปี 2563 - ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีการเพิ่มก�าลังการผลิตสายการผลิตอาหารปลาอีก 1 สายการผลิต และได้มีการรื้อถอนสายการผลิต
อาหารกุ้งที่มีอายุการใช้งานมานาน ส่งผลให้ก�าลังการผลิตของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 273,000 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็นก�าลัง
การผลิตอาหารกุ้ง 153,000 ตันต่อปี ก�าลังการผลิตอาหารปลา 90,000 ตันต่อปี และก�าลังการผลิตอาหารสัตว์บก 30,000 ตันต่อปี

• ในเดือนมกราคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการเข้าท�าสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) กับกลุ่ม AMG เพื่อตกลงสิทธิ อ�านาจ และหน้าที่ 
ของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่าย โดยบริษัทฯ และกลุ่ม AMG จะถือหุ้นใน AMG-TFM ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 และร้อยละ 49.0 ตามล�าดับ  
โดยคาดว่าจะมีมูลค่าลงทุนเริ่มแรกประมาณ 340.0 ล้านรูปีปากีสถาน (หรือคิดเป็นประมาณ 68.9 ล้านบาท)8  

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีมติดังนี้ 

- ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดทุนหุ้นสามัญจ�านวน 90.0 ล้านหุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจาก 500.0 ล้านหุ้น เป็น 410.0 
ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 90.0 ล้านหุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 410.0 ล้านหุ้น  
เป็น 500.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท เพื่อรองรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท เพื่อเสนอขายต่อ (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของ TU จ�านวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น และ (3) ประชาชน  
จ�านวนไม่ต�่ากว่า 85.0 ล้านหุ้น และน�าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯ และกลุ่ม AMG ได้จ่ายช�าระเงินค่าหุ้นใน AMG-TFM ตามสัดส่วนการถือหุ้นจ�านวน 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 
2564 เป็นจ�านวนรวม 170.0 ล้านรปีูปากีสถาน ส่งผลให้ ณ วันที ่30 มถุินายน 2564 AMG-TFM มทีนุช�าระแล้วเท่ากบั 170.0 ล้านรปีูปากสีถาน 
(หรือคิดเป็นประมาณ 34.3 ล้านบาท) (โดยเป็นมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 86.7 ล้านรูปีปากีสถาน หรือประมาณ 17.5 ล้านบาท)9

โดย AMG-TFM ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 

• ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัทฯ และกลุ่ม AMG ยังได้เพิ่มทุนใน AMG-TFM เพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นจ�านวนรวม  
130.0 ล้านรูปีปากีสถาน (หรือคิดเป็นประมาณ 26.4 ล้านบาท) (โดยเป็นมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 66.3 ล้านรูปีปากีสถาน หรือ
ประมาณ 13.4 ล้านบาท) ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 AMG-TFM มีทุนช�าระแล้วเท่ากับ 300.0 ล้านรูปีปากีสถาน (หรือคิดเป็น
ประมาณ 60.7 ล้านบาท)

• วันที่ 26 ตุลาคม 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้ว จาก 820.0 ล้านบาท โดยมีจ�านวนหุ้น 410.0 ล้านหุ้น เป็น 1,000.0 ล้านบาท 
โดยมีจ�านวนหุ้น 500.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท เนื่องจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซ่ึงต่อเมื่อวันที่  
29 ตุลาคม 2564 หุ้น “TFM” ของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก

2564

2563

8 โดยเป็นม้ลค่าเงินลงทีุ่นของบริษััที่ฯ ประมาณ 35.1 ล�านบาที่ (อ�างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ี่ 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึง 1 ร้ปีปากีสถาน เที่่ากับ 0.2025 บาที่ ตามเว็ปไซด์ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย) 
9 อัตราแลกเปลี่ยนที่ี่เกิดขึ้นจริง (ที่ี่มา: งบการเงินของบริษััที่ฯ) 
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1.4 การปรับัโครงสร้างในกลุ่มบัริษัที่ฯ 
การจ�าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในช่วงปี 2555 กลุ่ม TU ได้พิจารณาให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับ 
Mitsubishi ในการจัดตั้งการร่วมค้าแห่งหนึ่ง คือ TMAC เพื่อประกอบ
ธรุกจิถือหุ้นในบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธรุกจิฟาร์มเพาะพนัธุแ์ละเพาะเลีย้ง
กุ้ง (กลุ่ม TMAC) ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า กลุ่ม TMAC จะไม่ได้ประกอบธุรกิจ
เดยีวกนักบับรษิทัฯ แต่ธรุกิจของกลุม่ TMAC เป็นธรุกจิในอตุสาหกรรม
ต้นน�้า (Upstream) เช่นเดียวกับบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว  
กลุ่ม TU จึงพิจารณาให้บริษัทฯ เป็นผู้เข้าลงทุนใน TMAC โดยบริษัทฯ 
และ Mitsubishi ถือหุ้นใน TMAC ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 และร้อยละ 
49.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ TMAC ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ 
และ Mitsubishi ได้คงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ภายหลังจากกลุ่ม TU ได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่ม TMAC ที่มีความเกี่ยวเนื่องใน Value Chain ของธุรกิจหลัก 
ของกลุ่ม TU ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุ
กระป๋องและต้องมีการจัดหากุ้งเพ่ือน�าไปแปรรูป โดยบริษัทย่อยของ 
TMAC ซึ่งได้แก่ บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จ�ากัด (“TCM”) และบริษัท  
ทเีอม็เค ฟาร์ม จ�ากัด (“TMK”) ซึง่มฐีานะเป็นผูจ้ดัหาวตัถดุบิกุง้ทีก่ลุม่ TU 
สามารถตรวจสอบและตดิตามแหล่งทีม่าของวัตถดิุบได้ (Traceability)  
ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม TU รวมถึง 
เพือ่สร้างความชดัเจนในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ในการเป็นบรษิทั
แกนน�า (Flagship) ของกลุ่ม TU ในการด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์น�้า กลุ่ม TU จึงมีแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม
โดยการเข้าซื้อหุ้นของ TMAC จากบริษัทฯ 

เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  
5/2561 ได้มีมติอนุมัติการจ�าหน่ายเงินลงทุนใน TMAC ให้แก่  
TU และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาจ�าหน่าย
เงินลงทุนใน TMAC ให้แก่ TU (“สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฯ”) โดย
มีมูลค่าซื้อขาย เท่ากับ 31.6 ล้านบาท ซึ่งก�าหนดโดยอ้างอิงจากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ TMAC โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
2 ราย ทัง้นี ้ณ วนัทีเ่ข้าท�าสญัญาซือ้ขายเงนิลงทนุฯ ดงักล่าว มลูค่าตาม
บัญชีของ TMAC ในงบการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 148.5 ล้านบาท  
ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนใน TMAC 
จ�านวน 116.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู ้ผลขาดทุนดังกล่าว 
ทั้งจ�านวนในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ทั้งนี้ ส�าหรับการจัดท�างบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะไม่มีการบันทึกรายการเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าของ TMAC อีกต่อไป

การเข้าลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย 
บริษัทฯ ได้มีการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย คือ 
TUKL เพือ่ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายอาหารสตัว์น�า้ไปในประเทศ

อินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมมือทางการค้ากับพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Strategic Partner) 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม PT MSK ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
ธรุกิจแปรรปูอาหารแช่แขง็และธุรกจิเพาะพันธุล์กูกุง้รายใหญ่ในประเทศ
อนิโดนเีซยี และ (2) กลุม่ AVANTI ซึง่เป็นกลุม่ผูผ้ลติและจ�าหน่ายอาหาร
สัตว์น�้าในประเทศอินเดีย (ซื่งถือหุ้นผ่าน AVANTI และ Srinivasa)  
โดยบรษัิทฯ PT MSK และกลุม่ AVANTI จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TUKL 
เท่ากับร้อยละ 65.0 ร้อยละ 25.0 และร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้วของ TUKL ตามล�าดับ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เลือกเข้าลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากผู้บริหาร 
ของบรษิทัฯ เลง็เหน็ว่า อตุสาหกรรมการผลติและจ�าหน่ายอาหารสตัว์น�า้
ในประเทศอนิโดนเีซยีมศีกัยภาพและมแีนวโน้มในการเตบิโตในอนาคต 

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการเข้าท�าสัญญาผู้ถือหุ้น  
(Shareholder Agreement) กบั PT MSK และกลุม่ AVANTI เพือ่ตกลง 
สิทธิ์ อ�านาจ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่าย ต่อมาในเดือนสิงหาคม 
2561 บริษัทฯ และพันธมิตรอีก 2 กลุ่ม ได้มีการจ่ายช�าระเงินค่าหุ้น
สามัญใน TUKL เป็นครั้งแรก เป็นจ�านวนรวม 39,984 ล้านรูเปีย  
(หรือคิดเป็นประมาณ 92 ล้านบาท อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี  
23 สงิหาคม 2561 คอื 434.8 รเูปีย เท่ากบั 1 บาท) 10,11 ต่อมาบริษทัฯ และ 
พนัธมติรอกี 2 กลุม่ ได้มกีารจ่ายช�าระเงนิค่าหุ้นสามญัใน TUKL เพิม่เตมิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อลงทุนในที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจักร
ในการผลิตของ TUKL และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วงเริ่มแรก 
ของ TUKL ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 TUKL มีทุนช�าระแล้ว
เท่ากับ 199,920 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 458 ล้านบาท)12

โดยปัจจุบัน TUKL มีก�าลังการผลิตอาหารกุ้ง 36,000 ตันต่อปี ซ่ึง
ขณะนี้ได้ก่อสร้างโรงงาน ติดต้ังเครื่องจักรและทดสอบระบบ (Test 
Run) เรียบร้อยแล้ว โดยได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

10 อัตราแลกเปลี่ยนที่ี่เกิดขึ้นจริง (ที่ี่มา: งบการเงินของบริษััที่ฯ) 
11 โดยเป็นเงินลงทีุ่นส่วนของบริษััที่ฯ ประมาณ 25,990 ล�านร้เปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 64 ล�านบาที่  อัตราแลกเปลี่ยน คือ 434.8 ร้เปีย เที่่ากับ 1 บาที่)
12 โดยเป็นม้ลค่าเงินลงทีุ่นของบริษััที่ฯ เที่่ากับ 129,948 ล�านร้เปีย หรือประมาณ 302 ล�านบาที่

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)22

สารบััญ



ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

การขายที่ดินในจังหวัดพังงา 
บริษัทฯ มีที่ดินท่ีไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการด�าเนินงาน (Non-core 
Operating Asset) ในจังหวัดพังงา ขนาด 96.5 ไร่ โดยที่ดินดังกล่าว
เป็นท่ีดินเปล่าท่ีบริษัทฯ ไม่ได้ใช้งาน และได้มีการให้เช่าที่ดินดังกล่าว 
แก่ TUH (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TMAC) เพื่อใช้ด�าเนินการเพาะพันธุ์
และอนุบาลลูกกุ้งมาตั้งแต่ปี 2549 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และลดโอกาสเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่ม TU ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2562 จึงได้มีมติอนุมัติรายการขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ TU 
โดยบริษทัฯ ได้เข้าท�าสญัญา และเมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2562 บรษิทัฯ 
ได้เข้าท�าสัญญาจ�าหน่ายทีด่นิดงักล่าวให้แก่ TU (“สญัญาซือ้ขายทีด่นิ”) 
โดยมมีลูค่าซือ้ขายเท่ากบั 440.0 ล้านบาท ซึง่ก�าหนดโดยอ้างองิจากการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู้ประเมินอิสระ ทั้งนี้ ณ วันที่เข้าท�าสัญญา 
ซือ้ขายทีด่นิดังกล่าว มลูค่าตามบญัชขีองทีด่นิดังกล่าวในงบการเงนิรวม
ของบริษัทฯ เท่ากับ 152.2 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับรู้รายการขาย
ที่ดินดังกล่าวในงบการเงินส�าหรับปี 2562 แล้ว

การเข้าลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศปากีสถาน
ในเดอืนพฤศจกิายน 2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนจัดตั้ง
บริษัทย่อยในประเทศปากีสถาน คือ AMG-TFM ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าในประเทศปากีสถาน โดยในเดือน
มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการเข้าท�าสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholder 
Agreement) กับกลุ่ม AMG ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์น�้า 
รายส�าคัญรายหนึ่งในประเทศปากีสถาน เพ่ือตกลงสิทธิ อ�านาจ และ
หน้าที่ของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่าย และบริษัทฯ กลุ่ม AMG ซึ่งเข้าลงทุน 
ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 และร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ของ AMG-TFM ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ และกลุ่ม AMG ได้จ่ายช�าระ
เงินค่าหุ้นใน AMG-TFM ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจ�านวน 2 ครั้ง  
ในเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม 2564 เป็นจ�านวนรวม 300.0  
ล้านรูปีปากีสถาน ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 AMG-TFM มี 
ทุนช�าระแล้วเท่ากับ 300.0 ล้านรูปีปากีสถาน (หรือคิดเป็นประมาณ  
60.7 ล้านบาท) (โดยเป็นมลูค่าเงนิลงทนุของบรษิทัฯ เท่ากบั 153.0 ล้านรปีู 
ปากีสถาน หรือประมาณ 31.0 ล้านบาท)13 โดยในช่วงแรกของการด�าเนนิ
ธุรกิจ AMG-TFM จะมุ่งเน้นการผลิตและจ�าหน่ายอาหารปลาเป็นหลัก  
ทั้งนี้ AMG-TFM ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้วใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของบัริษัที่ฯ 
1) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

บร�ษัทฯ

บร�ษัทที่ขายเง�นลงทุน

บจ. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอร�่ 
(TUH) 

(พัฒนาสายพันธุ�กุ�ง เพ�่อผลิต
และจําหน�ายลูกกุ�ง)

บจ. ทีซีเอ็ม ฟชเชอร�่ 
(TCM) 
(ฟาร�มกุ�ง)

บจ. ทีเอ็มเค ฟารม 
(TMK) 

(ฟาร�มกุ�ง)

TMAC

49.0% 51.0%

75.0% 94.4%99.9%

Mitsubishi

13 อัตราแลกเปลี่ยนที่ี่เกิดขึ้นจริง (ที่ี่มา: งบการเงินของบริษััที่ฯ) 
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2) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ หลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

โครงสรางกลุมบร�ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ร�อยละ 65.0 ร�อยละ 51.0  

บร�ษัทฯ

TUKL
ทุนชําระแลว 458.2 ลานบาท

AMG - TFM
ทุนชําระแลว 60.7 ลานบาท

หมายเหตุ:
• ผ้�ถือหุ�นในส่วนที่ี่เหลือของ TUKL ได�แก่ PT MSK และกลุ่ม AVANTI ซึ่งถือหุ�นในสัดส่วนร�อยละ 25.0 และร�อยละ 10.0 ของทีุ่นจดที่ะเบียนช�าระแล�วของ TUKL ตามล�าดับ และทีุ่นช�าระแล�วของ TUKL  

ค�านวณจากผลรวมของม้ลค่าทีุ่นช�าระแล�วในสกุลเงินบาที่ 

• ผ้�ถือหุ�นในสัดส่วนที่ี่เหลือของ AMG-TFM คือ กลุ่ม AMG ซึ่งถือหุ�นในสัดส่วนร�อยละ 49.0 และทีุ่นช�าระแล�วของ AMG-TFM ค�านวณจากผลรวมของม้ลค่าทีุ่นช�าระแล�วในสกุลเงินบาที่

1.6 ความสัมพันธุ์กับักลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 
1.6.1 ความสัมพันธุ์ที่างธุุรกิจที่่�สำาคัญระหว่างบัริษัที่ฯ กับักลุ่มบัริษัที่ที่่�เก่�ยวข้องกัน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้า ซึ่งได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารปู) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าดังกล่าว โดย Value Chain อุตสาหกรรมสัตว์น�้า สามารถแสดงได้ดังนี้

ธุรกิจตนนํ้า ธุรกิจกลางนํ้า ธุรกิจปลายนํ้า

โรงเพาะฟ�กสัตว�นํ้า
สัตว�นํ้าวัยอ�อน

ร�านค�าจําหน�ายอาหารสัตว�นํ้า

ฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า ตลาดกลาง/แพ

วัตถุดิบอาหารสัตว� 
(เช�น เปลือกกุ�ง/ นํ้ามันปลา/ นํ้านึ่งปลา)

โรงงานแปรรูป/ห�องเย็น
สัตว�นํ้าแช�แข็ง

การบร�โภคในประเทศ

ส�งออก

ในประเทศ ~ 80-85%

นําเข�า เร�อประมง

ผู�ผลิตอาหารสัตว�นํ้า

อาหารสัตว�นํ้า

อาหารสัตว�นํ้า

อาหารสัตว�นํ้า

อาหารสัตว�นํ้า

สัตว�นํ้าโตเต็มวัย

สัตว�นํ้าโตเต็มวัย สัตว�นํ้าโตเต็มวัย

สัตว�นํ้าโตเต็มวัย

สัตว�นํ้าโตเต็มวัย

อาหารกระป�อง

ในประเทศ ~ 15-20%
ในประเทศเกือบทั้งหมด

(บร�ษัท)
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รายการทางธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุ่ม TU สามารถแสดงได้ ดังนี้

การจัดหาวัตถุดิบ การจําหนายสินคา

โรงงาน/ ผู�นําเข�าแป�ง

โรงงานผลิต
นํ้ามันถั่วเหลือง

โรงงานปลาป�น/ ไก�ป�น

ผู�จําหน�ายวัตถุดิบอื่นๆ 
(รวมถึงโรงงานแปรรูป/

ห�องเย็น)

เปลือกกุ�ง

บร�ษัทฯ ซื้อวัตถุดิบปลาป�น 
นํ้ามันปลา ไส�ปลา และนํ้านึ่งปลา 
จาก TU Jana TC Union และ SPF

บร�ษัทฯ ซื้อวัตถุดิบอื่นๆ 
ซึ่งได�แก� เปลือกกุ�ง จาก TU TUS 
และ OKF

การจําหน�ายผ�าน
ตัวแทนจําหน�าย (~70%)

ร�านค�าจําหน�ายอาหาร/
อุปกรณ�เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

กลุ�มลูกค�าทางตรง 
(~30%)

ผู�ผลิตอาหารสัตว�นํ้า

โรงเพาะฟ�กสัตว�นํ้า

ฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า

ตลาดกลาง/ แพ

โรงงานแปรรูป/ ห�องเย็น

รายได�การจําหน�ายผลิตภัณฑ�หลัก คือ อาหารกุ�งและอาหารปลา ได�แก� กลุ�ม TMAC และ THPC

แป�ง

กากถั่ว

ปลาป�น/ ไก�ป�น

โดย TU ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นหนึง่ในผูผ้ลติและจ�าหน่าย
อาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋องรายส�าคัญของโลก โดย TU  
ได้มีการขยายธุรกิจเพื่อด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและครอบคลุม Value 
Chain ที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมสัตว์น�้า ผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ (1) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้า: ด�าเนินการโดยบริษัทฯ 
(2) โรงเพาะฟักสัตว์น�้าและฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น�้า: ด�าเนินการโดย 
TUH TCM และ TMK (กลุ่ม TMAC) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค 
เพิร์ล คัลทิเวช่ัน จ�ากัด (“THPC”) (3) ผู้ผลิตปลาป่น: ด�าเนินการ
โดย บริษัท จะนะ อุตสาหกรรมประมง จ�ากัด (“Jana”) บริษัท ที.ซี.
ยเูนยีน อโกรเทค จ�ากดั (“TC Union”) และบรษิทั เอส พ ีเอฟ ไดอาน่า 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (“SPF”) (4) ผูแ้ปรรปูอาหารสตัว์น�า้: ด�าเนนิการ

โดย TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด (“TUS”) และบริษัท โอคินอส
ฟู้ด จ�ากัด (“OKF”) เป็นต้น

ด้วยความทีบ่รษิทัฯ อยูใ่น Value Chain เดยีวกนักบับรษิทัอืน่ๆ ในกลุม่ 
TU ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่ส�าคัญและต่อเนื่องกับบริษัท 
ในกลุ่ม TU เช่น การจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงการจ�าหน่ายสินค้า เป็นต้น 
รวมถงึลกูค้าของบรษิทัฯ ซึง่เป็นเจ้าของฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น�า้บางราย
ยังเป็นผู้จัดหากุ้งให้แก่ TU ซึ่งได้แก่ บูรพาฟาร์ม เป็นต้น อย่างไรก็ด ี 
บริษัทฯ และ TU ไม่มีการท�า Contract Farming กับกลุ่มลูกค้า 
ของบริษัทฯ/ ผู ้จัดจ�าหน่ายสัตว ์น�้าของ TU ในการก�าหนด
เงื่อนไขให้ผู้จัดจ�าหน่ายสัตว์น�้าของ TU ต้องส่ังซื้ออาหารสัตว์น�้า 
ของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

นอกจากรายการซือ้ขายสนิค้าและวตัถดุบิดงักล่าว บรษัิทฯ ยงัมรีายการ
ระหว่างกันอื่นกับบริษัทในกลุ่ม TU อันได้แก่ รายการจ�าหน่ายกุ้งและ
ปลาจากฟาร์มวิจัยเพาะพันธุ์สัตว์น�้าของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่ม TU และ
รายการซือ้ลกูกุง้เพือ่ใช้ในฟาร์มวจิยัเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้จาก TUH เป็นต้น

25
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1.6.2 แนวที่างการกำากับัดำูแลการลงทีุ่นในบัริษัที่ย่อย และ
บัรษิทัี่ร่วมของกลุม่ TU และแนวที่างการป้องกันความขดัำแย้ง
ที่างผลประโยชน์ที่่�อาจเกิดำขึ้น
เนื่องจาก TU ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการลงทุนใน AVANTI 
ซึ่งมีการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารกุ้งเช่นเดียวกับบริษัทฯ 
ในสัดส่วนที่มีนัยส�าคัญ คือ ร้อยละ 24.2 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ของ AVANTI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (นับรวมสัดส่วนการถือหุ้น 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) ดังนัน้ เพือ่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต ระหว่าง TU และบริษทัฯ คณะกรรมการบรษัิท 
ของ TU ได้อนุมตันิโยบายการลงทนุของกลุม่ TU ในการด�าเนินธุรกิจ 
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) มาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ TU
ตราบใดที่ TU ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ TU มีนโยบาย 
ให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแกนน�า (Flagship) ในการด�าเนินธุรกิจ 
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า โดย TU จะไม่ลงทุน และ/หรือด�าเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า 
ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นการด�าเนินการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
1. การลงทุนในธุรกจิในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์น�า้ใน AVANTI ซ่ึง TU  

และบริษัทย่อยมีอยู่และด�าเนินการมาก่อนวันท่ีอนุมัตินโยบาย 
การลงทุนนี้

2. การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AVANTI จากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น ทั้งนี้ กลุ่ม TU จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อท�าการ
ลดสดัส่วนการถอืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากกรณดีงักล่าวให้ลดลงเป็นไม่เกนิ
ร้อยละ 25.1 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ AVANTI หรือการ
เพิม่สดัส่วนการถอืหุน้ใน AVANTI ซึง่เป็นไปเพือ่การด�ารงไว้ซึง่สทิธิ
หรือรักษาสิทธิของกลุ่ม TU ในฐานะผู้ถือหุ้นของ AVANTI และ/
หรือบริษัทในกลุ่ม AVANTI

3. กรณีอื่นๆ ตามที่ TU และบริษัทฯ จะได้มีการตกลงกันต่อไป 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึง
ประกาศหรือหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
และ/หรือคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศก�าหนด

2) มาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 
บริษัทฯ และ AVANTI
บริษัทฯ และ AVANTI ได้เข้าท�าสัญญาไม่แข่งขัน (Non-compete 
Agreement) เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีสาระส�าคัญ 
ของสัญญา ดังนี้
1. บริษัทฯ

• บริษัทฯ จะไม่เข้ามาประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหาร 
สัตว์น�้าในประเทศอินเดีย 

• บริษัทฯ จะไม่จ�าหน่ายสินค้าให้ลูกค้าที่มีที่ตั้งในประเทศอินเดีย 
ยกเว้นการจ�าหน่ายสินค้าให้กับ AVANTI
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2. AVANTI
• AVANTI จะไม่เข้ามาประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหาร 

สัตว์น�้าในประเทศไทย
• AVANTI จะไม่จ�าหน่ายสินค้าให้ลูกค้าที่มีที่ตั้งในประเทศไทย

โดยตรง 
3. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่ TU ถือหุ้นโดยทางตรง

หรือทางอ้อมในบริษัทฯ หรือ AVANTI ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกินกว่า
ร้อยละ 10.0 

1.6.3 นโยบัายการลงทุี่นของบัรษิทัี่ฯ และแนวที่างการป้องกัน 
ความขัดำแย้งที่างผลประโยชน์ท่ี่�อาจเกิดำขึ้นระหว่างบัริษัที่ฯ  
และกลุ่ม TU
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทดลองตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลากะพง
และมีการรับซื้อผลผลิตปลากะพงจากเกษตรกรเพื่อน�ามาแปรรูป 

เพือ่ช่วยขยายตลาดปลากะพงและสนบัสนนุการขายของลกูค้าเกษตรกร
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต ระหว่างบรษัิทฯ และกลุม่ TU ในไตรมาส 2 
ป ี  2564 บริษัทฯ ได ้ยุติการด�าเนินธุรกิจจ�าหน ่ายผลิตภัณฑ์ 
ปลากะพงดังกล่าว รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
4/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการลงทุน 
ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์การลงทุน ดังน้ี 
“บริษัทฯ เน้นการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ ธุรกิจ 
ผลติและจ�าหน่ายอาหารสัตว์เพือ่การพาณิชย์ และธุรกจิทีส่นบัสนนุและ/ 
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณา
ศกัยภาพการเตบิโตและความเส่ียงของธรุกิจทีจ่ะเข้าลงทนุ อย่างไรกต็าม  
บริษัทฯ มีนโยบายไม่ท�าธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)”

1.7 การใช้เงนิท่ี่�ได้ำจากการเสนอขายหลักที่รพัย์

วัตถุประสงค์ 
การใช้เงิน

แผนการใช้เงิน  
(โดยประมาณ)

จ�านวนเงินที่ใช้ไป  
ในระหว่างวันที่  
26 ตุลาคม - 

31 ธันวาคม 2564

จ�านวนเงินคงเหลือ  
ณ 31 ธันวาคม 

2564

รายละเอียด/ 
ความคืบหน้า 
ของการใช้เงิน

1. การขยายธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายอาหาร
สัตว์น�้าในประเทศ
อินโดนีเซีย

ไม่เกิน 250.00 - 250.00 TUKL มีแผนที่จะลงทุน
ในสายการผลิตอาหาร
สัตว์น�้าเพิ่มเติมอีก 2 สาย
การผลิต ภายในปี 2566 
ซึ่งจะท�าให้ก�าลังการผลิต
อาหารสัตว์น�้าเพิ่มขึ้นอีก 
36,000 ตัน/ปี

2. ช�าระคืนเงินกู้ยืม 250.00 – 350.00 350.00 - ช�าระคืนเงินกู้ยืมส่วน 
ที่เป็นของบริษัทฯ  
ในไตรมาส 4 ปี 2564

3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 577.40 – 677.40 500.00 77.40 ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ  
ในไตรมาส 4 ปี 2564 
โดยส่วนที่เหลือจะใช้ 
เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ของบริษัทฯ

รวม 1,177.40 850.00 327.40
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2.1 โครงสร้างรายไดำ้
รายได้ของบรษิทัฯ เกอืบทัง้หมดมาจากรายได้จากการขาย หรอืคดิเป็น
ประมาณร้อยละ 99 ของรายได้รวมในปี 2562 – 2564 มาจากรายได้ 
จากการขายผลติภัณฑ์อาหารสตัว์น�า้ ซึง่ได้แก่ อาหารกุง้และอาหารปลา  
(รวมอาหารกบและอาหารปู)1 ทั้งน้ี ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทฯ 

รายการ

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายอาหารกุ้ง

-  ในประเทศ 2,249.1 45.8 1,971.7 46.5 2,195.1 45.4

-  ต่างประเทศ 181.0 3.7 128.8 3.0 200.5 4.1

รวมรายได้จากการขายอาหารกุ้ง 2,430.1 49.5 2,100.5 49.5 2,395.60 49.5

รายได้จากการขายอาหารปลา1

-  ในประเทศ 2,117.4 43.2 1,647.9 38.8 1,638.3 33.9

-  ต่างประเทศ 0.1 0.0 0.3 0.0 157.2 3.3

รวมรายได้จากการขายอาหารปลา 2,117.5 43.2 1,648.2 38.8 1,795.5 37.2

รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก

-  ในประเทศ 201.9 4.1 315.7 7.4 446.0 9.2

รวมรายได้จากการขายอาหารสัตว์บก 201.9 4.1 315.7 7.4 446.0 9.2

รายได้จากการขายอื่น2 99.7 2.0 119.4 2.9 136.0 2.8

รวมรายได้จากการขาย 4,849.2 98.8 4,183.8 98.6 4,773.1 98.7

รายได้อื่น3 57.6 1.2 60.7 1.4 60.9 1.3

รวมรายได้ทั้งหมด 4,906.8 100.0 4,244.5 100.0 4,834.0 100.0

หมายเหตุ:
1 รวมรายได�จากการขายอาหารกบและอาหารป้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร�อยละ 4.2 – 7.6 ของรายได�จากการขายอาหารปลาในปี 2562 – 2564
2 รายได�จากการขายอืน่ ประกอบด�วย รายได�จากการขายวตัถุดบิในการผลติให�แก่ลก้ค�า รายได�จากการขายกุ�งและปลาจากฟาร์มวิจยัเพาะพันธ์ุสัตว์น�า้ของบริษัทัี่ฯ และรายได�จากการผลิตภัณฑ์ปลากะพงจากการที่ดลองตลาด เป็นหลกั 
3 รายได�อืน่ ประกอบด�วย รายได�จากการให�บรกิารที่างเที่คนคิและการอนญุาตให�ใช�ชือ่ที่างการค�า รายได�จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได� รายได�จากการบริการงานขายและการตลาดให�แก่ TUH รายได�ค่าขนส่ง หนีส้้ญได�รับคืนรายได� 
 บัตรภาษัี และรายได�ดอกเบี้ย เป็นต�น

หมายเหตุ:
1 อาหารสัตว์น�้าของบริษััที่ฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภที่หลัก ตามคุณลักษัณะของอาหาร คือ (1) กลุ่มอาหารกุ�ง (เม็ดจม) (2) กลุ่มอาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารป้) (เม็ดลอย ยกเว�นอาหารปลาบางประเภที่) ที่ั้งนี้ รายได�จากการ 
 ขายอาหารกบและอาหารป้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร�อยละ 4.2 – 7.6 ของรายได�จากการขายอาหารปลาในปี 2562 – 2564

ได้มีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์บก  
ซึ่งได้แก่ อาหารเป็ด อาหารไก่ และอาหารสุกร เป็นต้น 

ทัง้นี ้โครงสร้างรายได้ส�าหรบัปี 2562 – 2564 แสดงได้ดงัตารางต่อไปนี้

 ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
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2.2 ข้อมูลเก่�ยวกับัผลิตภัณฑ์
2.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกั คอื ผลติและจ�าหน่ายอาหารสตัว์เศรษฐกจิ 
โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา (รวม
อาหารกบและอาหารปู2) และอาหารสัตว์บก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส�าคัญ 
ของไทย ทั้งนี้ เนื่องจากอาหารกุ้งมีคุณลักษณะส�าคัญที่แตกต่างจาก 
อาหารปลา คือ อาหารกุ้งมีลักษณะเป็นเม็ดจม ในขณะที่อาหารปลา 
ส่วนใหญ่จะมลัีกษณะเป็นเมด็ลอย ยกเว้นอาหารปลาสลดิ อาหารปลาเก๋า  
และอาหารปลากดคัง ที่มีลักษณะเป็นเม็ดจม โดยอาหารสัตว์ของ 
บรษิทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื (1) กลุม่อาหารกุ้ง (2) กลุม่
อาหารปลา (รวมอาหารกบและอาหารปู) และ (3) กลุ่มอาหารสัตว์บก

ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง
เนื่องจากกุ้งในช่วงวัยที่แตกต่างกันต้องใช้เม็ดอาหารที่มีขนาด ปริมาณ
โปรตีน และสารอาหารที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยของกุ้ง  
เช่น ช่วงวัยอ่อนของสัตว์น�า้จะมคีวามต้องการโปรตนีสงูกว่าช่วงโตเต็มวยั  
ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งของบริษัทฯ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งได้อย่างหลากหลาย บริษัทฯ 
จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งท่ีมีขนาด ปริมาณโปรตีน และสาร
อาหารเหมาะสมส�าหรับกุ้งแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่ก�าหนดโดยกรมประมง ทั้งนี้ จากการที่ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งของ 
บริษัทฯ มีคุณภาพสูง มีประสิทธิผลต่อการเจริญเติบโต ความแข็งแรง 
และอัตราการอยู่รอดของสัตว์น�้าจนเป็นที่ยอมรับของตลาดมาอย่าง 
ต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 16.2 
ในปี 2564 (อ้างองิจากตวัเลขการคาดการณ์การใช้อาหารกุง้โดยสมาคม 
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย)

ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งของบริษัทฯ มีทั้งอาหารกุ้งกุลาด�า อาหารกุ้งขาว 
และอาหารกุ้งสมบท โดยมีความแตกต่างในด้านความต้องการปริมาณ
โปรตีน แหล่งโปรตีน รวมถึงรูปแบบการเลี้ยง นอกจากนี้ ยังมีการแบ่ง
ประเภทของผลติภณัฑ์เพือ่วตัถปุระสงค์ด้านการตลาด ท้ังเกรดพรเีมยีม 
(Premium) เกรดมาตรฐานท่ัวไป (Standard) และสตูรเพือ่การแข่งขัน 
(Fighting Brand) เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารปลา
บริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลา (รวมอาหารกบและ
อาหารปู) โดยผลิตภัณฑ์อาหารปลามีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ
ร้อยละ 12.2 ของปริมาณการผลิตอาหารปลาของประเทศไทย ในปี 
2564 (อ้างอิงจากตัวเลขการคาดการณ์การใช้อาหารปลาโดยสมาคม 
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย) โดยอาหารปลาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดลอย 
สอดคล้องกบัแนวทางการกนิอาหารปลาบนผวิน�า้ ยกเว้น อาหารปลาเก๋า  
และปลากดคัง ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดจม 

ผลติภณัฑ์กลุม่อาหารปลาของบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
คอื (1) อาหารปลาทะเล (2) อาหารปลาน�า้จดื (3) อาหารสตัว์น�า้วยัอ่อน  
และ (4) อาหารกบ โดยมีความแตกต่างในด้านความต้องการปริมาณ
โปรตีน แหล่งโปรตีน รวมถึงรูปแบบการเลี้ยง นอกจากนี้ ยังมีการแบ่ง
ประเภทของผลติภณัฑ์เพือ่วตัถปุระสงค์ด้านการตลาด ท้ังเกรดพรีเมยีม 
(Premium) เกรดมาตรฐานทัว่ไป (Standard) และสตูรเพือ่การแข่งขนั 
(Fighting Brand) เป็นต้น
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ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก
บริษัทฯ มีการจ�าหน่ายอาหารสัตว์บกภายใต้แบรนด์สินค้า คือ โปรฟีด  
(PROFEED) โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกของบริษัทฯ 
ได้แก่ (1) อาหารสุกรโปรฟีด โดยแบ่งประเภทตามขนาดและช่วงวัย
ของสุกร และ (2) อาหารสัตว์ปีกโปรฟีด ทั้งอาหารไก่เนื้อ อาหารไก่ไข่ 
อาหารไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ อาหารเป็ดไข่ และอาหารนกกระทา

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
นอกจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ มีการขายอื่น  
ซึ่งได้แก่ การขายผลผลิตจากฟาร์มวิจัยเพาะพันธุ์สัตว์น�้าของบริษัทฯ 
ซึ่งได้แก่ กุ้งและปลากะพง เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการที่ 
บริษัทฯ ด�าเนินงานฟาร์มวิจัยเพ่ือทดลองและพัฒนาสูตรการผลิต 
อาหารสัตว์น�้าของบริษัทฯ 

มาตรฐานและใบัรับัรองดำ้านคุณภาพ
ด้วยนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ ่งสร้างคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการท�างานอย่างยั่งยืน ท�าให้ตลอดระยะเวลา 
ทีผ่่านมา บริษทัฯ มกีารพัฒนาปรบัปรงุกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
ในระดบัสากล สอดรบักบัความต้องการของลกูค้าท้ังในและต่างประเทศ  
โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลจากสถาบันท่ีให ้
การรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ หลายแห่ง มีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐาน/ ใบรับรอง ค�าอธิบาย
โรงงานมหาชัย โรงงานระโนด

เดือน/ปีที่ได้รับการ
รับรองครั้งล่าสุด

เดือน/ปีที่ได้รับการ
รับรองครั้งล่าสุด

ISO 9001:2015 รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System) (SGS)

กุมภาพันธ์ 2564 พฤษภาคม 2564

ISO 14001:2015 รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ 
(Quality Management System) (URS) 

- พฤษภาคม 2564

ISO 45000:2018 รับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - พฤษภาคม 2564

Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP)

รับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สิงหาคม 2564 ธันวาคม 2564

Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP)

รับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564

Good Manufacturing
Practice (GMP)

รับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์
จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สิงหาคม 2564 ธันวาคม 2564

Good Manufacturing
Practice (GMP)

รับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์น�้า
จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564

Best Aquaculture Practices 
Certification (BAP)

รับรองมาตรฐานและแนวปฏิบัติของการปฏิบัติที่ดี
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ของโรงงานผลิตอาหารกุ้ง
จาก Global Aquaculture Alliance (GAA)

มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564

Supplier Ethical Data 
Exchange (Sedex)

รบัรองมาตรฐานระบบแลกเปลีย่นข้อมูลของซพัพลายเออร์ 
ตามหลักจริยธรรม (Supplier Ethical Data Exchange 
(Sedex)) จาก SGS 

พฤศจิกายน 2564 -
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

มาตรฐาน/ ใบรับรอง ค�าอธิบาย
โรงงานมหาชัย โรงงานระโนด

เดือน/ปีที่ได้รับการ
รับรองครั้งล่าสุด

เดือน/ปีที่ได้รับการ
รับรองครั้งล่าสุด

Sustainable Aquaculture 
Improvement Protocol 
(SEASAIP)

จาก Asian Seafood Improvement Collaborative 
(ASIC)

มีนาคม 2564 -

การขึ้นทะเบียน Food and Drug 
Administration (FDA)

ผู้ผลิตอาหารสัตว์น�้ารายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน Food and Drug Administration (FDA) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา

สิงหาคม 2564 -

การไดำ้รับัการส่งเสริมการลงทีุ่น
บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยรายละเอียด 
บัตรส่งเสริมการลงทุนที่ยังมีผลบังคับใช้ มีรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1042(2)/2554 2259(2)/2555 58-1973-0-00-1-0 64-0158-1-05-1-0 64-1257-1-00-1-0

ลงวันที่ 9 พฤศจกิายน 2553 30 กรกฎาคม 2555 7 กรกฎาคม 2558 24 ธนัวาคม 2563 18 ตุลาคม 2564

ประเภทกิจการ กิจการผลิตอาหาร
สัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์

กิจการผลิตอาหาร
สัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์

กิจการผลิตอาหาร
สัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์

กิจการผลิตอาหาร
สัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์

กิจการผลิตอาหาร
สัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์

โรงงาน โรงงานระโนด
จังหวัดสงขลา

โรงงานมหาชัย
จงัหวดัสมทุรสาคร

โรงงานมหาชัย 
จงัหวัดสมทุรสาคร

โรงงานระโนด 
จังหวัดสงขลา

โรงงานมหาชัย 
จงัหวัดสมทุรสาคร

สิทธิประโยชน์

1. ได้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวที่เป็น 
ช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได้ตามจ�านวนและ

 ระยะเวลาเท่าท่ีคณะกรรมการ 
พจิารณาเหน็สมควร

ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ

2. ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ

ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ ได้รับอนุมัติ

3. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

8 ปีนับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 
(ตั้งแต่วันที่ 16 
กรกฎาคม 2559)

8 ปีนับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 
(ตั้งแต่วันที่ 20 
พฤษภาคม 2557)

8 ปีนับแต่วนัทีเ่ร่ิม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 
(ตั้งแต่วันที่ 2 
กันยายน 2559)

3 ปีนับแต่วนัทีเ่ริม่
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ  
(อยูร่ะหว่างการ
ด�าเนนิการ 
ตามโครงการ)

5 ปีนับแต่วนัทีเ่ริม่
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ

4. ได้รบัอนญุาตให้สามารถน�าผลขาดทนุ 
ในระยะเวลาทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิไป 
หกัออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาทีไ่ด้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้

5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก�าหนดตาม
ข้อ 3 

5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก�าหนดตาม
ข้อ 3

5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก�าหนดตาม 
ข้อ 3

5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก�าหนดตาม 
ข้อ 3

5 ปีนับแต่วัน 
พ้นก�าหนดตาม
ข้อ 3
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1042(2)/2554 2259(2)/2555 58-1973-0-00-1-0 64-0158-1-05-1-0 64-1257-1-00-1-0

5. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผล 
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวม
เพื่อเสียภาษีเงินได้

8 ปีนับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 
(ตั้งแต่วันที่ 16 
กรกฎาคม 2559)

8 ปีนับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 
(ตั้งแต่วันที่ 20 
พฤษภาคม 2557)

8 ปีนับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 
(ตั้งแต่วันที่ 2 
กันยายน 2559)

3 ปีนับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกจิการ 
(อยูร่ะหว่างการ
ด�าเนินการ 
ตามโครงการ)

5 ปีนับแต่วันที่เริ่ม
มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ

6. ให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือ
ก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไป
จากการหักค่าเสื่อม
ราคาปกติ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

7. ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิ 
และวัสดุที่จ�าเป็นต้องน�าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ผลิตในการส่งออก

5 ปีนับแต่วันน�าเข้า
ครั้งแรก

1 ปีนับแต่วันน�าเข้า
ครั้งแรก

1 ปีนบัแต่วนัน�าเข้า 
ครั้งแรก 

ไม่มี 1 ปีนบัแต่วนัน�าเข้า
ครั้งแรก

8. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับของ 
ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมน�าเข้ามา 
เพื่อส่งออกกลับไป

5 ปีนับแต่วันน�าเข้า
ครั้งแรก

1 ปีนับแต่วันน�าเข้า
ครั้งแรก 

1 ปีนบัแต่วนัน�าเข้า
ครั้งแรก 

ไม่มี 1 ปีนบัแต่วนัน�าเข้า
ครั้งแรก

9. ได้รับอนุญาตให้น�าหรือส่งเงินออก
นอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตรา 
ต่างประเทศได้

ไม่มี ไม่มี ได้รับอนุมัติ ไม่มี ได้รับอนุมัติ

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

1. ระยะเวลาน�าเข้าเครื่องจักร ภายใน 11 
กรกฎาคม 2559

ภายใน 5 
มีนาคม 2561

ภายใน 28 
มกราคม 2563

ภายใน 15 
กุมภาพันธ์ 2567

ภายใน 19 
พฤษภาคม 2567

2. ระยะเวลาเปิดด�าเนินการเครื่องจักร ภายใน 11 
มกราคม 2560

ภายใน 5 
กันยายน 2562

ภายใน 28 
กรกฎาคม 2563

ภายใน 15 
กุมภาพันธ์ 2567

ภายใน 19 
ตุลาคม 2567

3. ทุนจดทะเบียนขั้นต�่า 300 ล้านบาท 500 ล้านบาท 500 ล้านบาท 820 ล้านบาท 820 ล้านบาท

4. ขนาดกิจการ ก�าลงัผลติอาหารสตัว์ 
ปีละประมาณ 
66,000 ตัน (เวลา
ท�างาน 22 ชั่วโมง/
วัน: 300 วัน/ปี)

ก�าลงัผลติอาหารสตัว์ 
ปีละประมาณ 
150,000 ตัน (เวลา
ท�างาน 24 ชั่วโมง/
วัน: 350 วัน/ปี)

ก�าลงัผลติอาหารสตัว์
ปีละประมาณ 
120,000 ตัน (เวลา
ท�างาน 24 ชั่วโมง/
วัน: 350 วัน/ปี)

ก�าลงัผลติอาหารสตัว์ 
ปีละประมาณ 
42,900 ตัน (เวลา
ท�างาน 22 ชั่วโมง/
วัน: 300 วัน/ปี)

ก�าลงัผลติอาหารสตัว์ 
ปีละประมาณ 
168,000 ตัน (เวลา
ท�างาน 24 ชั่วโมง/
วัน: 350 วัน/ปี)

5. ภาษีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น ไม่เกิน 
280,315,847.77 
บาท

ไม่เกิน 
521,604,741.00 
บาท

ไม่เกิน 
280,000,000.00 
บาท1

ไม่เกิน 
7,860,000.00 
บาท1

ไม่เกิน 
200,000,000.00 
บาท1

6. ที่ตั้งโรงงาน ท้องที่จังหวัดสงขลา ท้องที่จังหวัด
สมุทรสาคร

ท้องที่จังหวัด
สมุทรสาคร

ท้องที่จังหวัด
สงขลา

ท้องที่จังหวัด
สมุทรสาคร

7. การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 หรือ 
14000 หรือ
มาตรฐานสากล
เทียบเท่า

ISO 9000 หรือ 
14000 หรือ
มาตรฐานสากล
เทียบเท่า

ISO 9000 หรือ 
14000 หรือ
มาตรฐานสากล
เทียบเท่า

ISO 9000 หรือ 
14000 หรือ
มาตรฐานสากล
เทียบเท่า

ISO 22000 หรือ
มาตรฐานที่ GFSI 
ยอมรับ

หมายเหตุ: 
1 ภาษัีเงินได�นิติบุคคลที่ี่ได�รับยกเว�นตามบัตรส่งเสริมการลงทีุ่นจะปรับเปลี่ยนตามจ�านวนเงินลงทีุ่นโดยไม่รวมค่าที่ี่ดินและทีุ่นหมุนเวียนที่ี่แที่�จริงในวันเปิดด�าเนินการตามโครงการที่ี่ได�รับการส่งเสริม
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

การวิจัยและการพัฒนาในดำ้านต่างๆ 
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของบริษัทฯ ร่วมอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้
พลงังานแสงอาทติย์จากหลงัคาและโซล่าร์ฟาร์มเป็นส่วนหนึง่ของไฟฟ้า 
ในการผลติอาหาร รวมทัง้ใช้เทคโนโลยชีีวภาพจากการใช้เอนไซม์ไฟเตส 
ในการปลดปล่อยฟอสฟอรัสที่มีอยู ่ในอาหารสัตว์ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากขึน้ ท�าให้การเลีย้งสตัว์น�า้ลดการปลดปล่อยฟอสฟอรสั 
ลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดมลภาวะในแหล่งน�้าตามมาจาก
การเลี้ยงของเกษตรกร โดยที่การใช้เอนไซม์ไฟเตส 1 กิโลกรัม สามารถ
ลดการใช้ฟอสฟอรัสได้ 2.35 กิโลกรัม หรือสามารถลดการปลดปล่อย
ฟอสฟอรัสสู่แหล่งน�้าได้ 23,265 กิโลกรัมต่อปี และการใช้เอนไซม ์
ไซเลนเนสในอาหารจะช่วยท�าให้การใช้ประโยชน์ได้ของแป้งและโปรตนี
ทีจ่บักนัภายในเซลล์ของธญัพชื สามารถถกูน�ามาใช้ประโยชน์ได้เพิม่ข้ึน  

ท�าให้ลดการสูญเสียสารอาหารสู่สิ่งแวดล้อมและลดการสร้างมลพิษ 
นอกจากนี ้ได้พฒันาการเสรมิกรดไขมันทีจ่�าเป็น โอเมก้า 3 ทีไ่ด้จากการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล ทดแทนการใช้น�้ามันปลา เพื่อลดการจับปลา 
จากทะเลและความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร ซึ่งจะช่วยลดการจับปลา 
จากธรรมชาติในท้องทะเลเพ่ือน�ามาผลิตน�้ามันปลาได้อย่างน้อย 
7,394,084 กิโลกรัมต่อปี

อนึ่ง บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายส�าหรับการวิจัยและพัฒนา ส�าหรับปี 2562, 
2563 และ 2564 อยู่ที่ประมาณ 76.0 ล้านบาท 62.3 ล้านบาท และ 
65.7 ล้านบาท ตามล�าดับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องที่างการจัดำจำาหน่าย 
บรษิทัฯ มกีารขายสนิค้าให้แก่กลุม่ลกูค้าหลกั 2 กลุม่ ซึง่ลกูค้าแต่ละกลุ่ม 
จะมีแนวทางการสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  ร้านค้าจำาหน่ายอาหารสัตว์
 มีการซื้ออาหารสัตว์เพื่อน�าไปจ�าหน่ายให้แก่กลุ่มเจ้าของฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงกุ้งและปลาที่มีฐานลูกค้าของตนเอง โดย
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการจ�าหน่ายอาหาร
สัตว์ของบริษัทฯ เช่น การจัดเก็บสินค้าของบริษัทฯ เพ่ือน�าไป
รอจ�าหน่ายต่อ รวมถึงการให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า 
(Credit Term) แก่กลุ่มลูกค้าเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ 
ร้านค้าจ�าหน่ายอาหารสตัว์บางส่วนอาจมกีารประกอบธรุกจิฟาร์ม 
เพาะเลี้ยงสัตว์ของตนเองควบคู่ไปด้วย 

(2)  ฟาร์มเพาะเล่้ยงสัตว์
 มีการซื้ออาหารสัตว์เพื่อน�าไปใช้เป็นอาหารส�าหรับใช้เลี้ยงสัตว์

ภายในฟาร์มของตนเอง โดยปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้
จะขึ้นอยู่กับขนาดของฟาร์มแต่ละราย 

บัริษัที่ฯ ร่วมอนุรักษ์พลังงานดำ้วยการใช้
พลังงานแสงอาที่ิตย์ในการผลิตอาหาร	
รวมที่ั้งใช้เที่คัโนโลย่ช่วภาพจากการใช้

เอนไซม์ไฟเต่สที่่�ม่อยู่ในอาหารสัต่ว์เพ่�อช่วย
ลดการปล่อยฟอสฟอรัสลงสู่แหล่งนำ้า

33
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การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นการแข่งขันภายในประเทศเป็นหลัก  
ท�าให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าส�าคัญเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 92 - 97 ของรายได้จากการขายของบริษัทฯ 
ในปี 2562 - 2564 ในขณะที่รายได้สัดส่วนที่เหลือ ประมาณร้อยละ  
3 - 8 ของรายได้จากการขายของบริษัทฯ ในปี 2562 - 2564 เป็น
รายได้จากการส่งออกไปยังประเทศศรีลังกา มาเลเซีย บังคลาเทศ 
พม่า ปากีสถาน และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นหลัก โดยมีช่องทางการ
จ�าหน่ายสินค้าท่ีแตกต่างกันระหว่างการจ�าหน่ายสินค้าในประเทศและ
การจ�าหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ดังนี้ 
• การจำหน่ายใหล้กูคา้ในประเทศ บรษัิทฯ มช่ีองทางการจำหนา่ยสนิคา้ 

ให้แก่ลูกค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์และฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์  
โดยมุง่เนน้การนำเสนอคณุภาพของอาหารจากผลการเลีย้ง (Proof of 
Performance) ที่ใช้อาหารของบริษัทฯ เพื่อให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ 
เห็นถึงความคุ้มค่าที่จะทำให้ฟาร์มมีต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ 
ต่ำลง โดยการดำเนินการผ่านวิธีการดังนี้

- การให้ความรู้ทางวิชาการถึงแนวทางการเพาะเลี้ยงและการ
บริหารจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร

- การช่วยเกษตรกรหาช่องทางจ�าหน่ายสนิค้าให้แพร่หลายมากย่ิงขึน้
ทั้งในและต่างประเทศ

- ส่งเสรมิโครงการผลติสัตว์น�า้ชนดิใหม่ครบวงจร เช่น ปลานวลจนัทร์
ทะเล ปู เป็นต้น ตั้งแต่การผลิตลูกพันธุ์คุณภาพ การแนะน�าเทคนิค
การเล้ียงและการจัดการ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดปลายทาง 
เพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภค

• การจำหน่ายให้ลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้า 
2 ช่องทาง คือ การจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงฟาร์มเลี้ยง และการ
จำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ 

นโยบัายกำาหนดำราคา
บริษัทฯ มีการก�าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ เป็นไป
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสีย  
(Stakeholder) ทุกฝ่าย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 

อย่างไรกด็ ีเพือ่รกัษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคากบัผูจ้�าหน่าย
อาหารสัตว์รายอื่น โดยทั่วไป บริษัทฯ จะมีการก�าหนดอัตราส่วนลดให้
แก่ลกูค้าในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาจาก (1) ราคาซือ้ขายอาหารสตัว์
ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับ (2) สภาวะการแข่งขันใน
แต่ละพืน้ที ่(3) ราคาจ�าหน่ายผลติภัณฑ์อาหารสตัว์ทีม่คีณุภาพใกล้เคยีง
กนัของผูจ้�าหน่ายอาหารสตัว์รายอืน่ (4) ปรมิาณการซือ้และ/หรอือ�านาจ
การต่อรองของผูซ้ือ้แต่ละราย และ (5) ต้นทนุขายและอตัราก�าไรขัน้ต้น
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ส�าหรบัลกูค้าในประเทศ โดยทัว่ไป บรษิทัฯ จะมกีารตกลงราคาขาย 2 แบบ 
ตามแนวทางการจัดส่งสินค้า คือ ราคารับสินค้าหน้าโรงงาน และ 
ราคาที่รวมค่าขนส่งแล้ว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และส�าหรับ
ลกูค้าในต่างประเทศ บรษิทัฯ มกีารตกลงราคาขาย 3 แบบ คอื (1) ราคา
ขายแบบ Free on Board Loading Port (FOB) (“ราคาขายแบบ  
FOB”) คือ ราคาขายสินค้าในกรณีที่บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการจัดส่งสินค้าจนถึงกาบเรือ (2) ราคาขายแบบ Cost and Freight 
(CNF) (“ราคาขายแบบ CNF”) ซึ่งเป็นราคาขายสินค้าแบบ FOB  
ที่รวมค่าระวางเรือ และ (3) ราคาขายแบบ Cost Insurance and 
Freight (CIF) ซึ่งเป็นราคาขายสินค้าแบบ CNF ที่รวมค่าประกันภัย
สินค้าจนถึงท่าเรือของลูกค้า ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการขายสินค้าแบบให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อ
การค้า (Credit Term) โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะได้รับระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า (Credit Term) จากบริษัทฯ ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
เครดิตของลูกค้าแต่ละราย ปริมาณการซื้อสินค้า 

2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม
(1) อุตสาหกรรมสัตว์น�้าของโลก
(ที่มา: Food and aquaculture organization of the United Nations)

ผลผลิตสัตว์น�้าทั่วโลก (ไม่รวมพืชน�้า) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและการ
จับจากธรรมชาติเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 178 ล้านตันต่อปี หรือคิด
เป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 ในช่วงปี 2543 - 2562 โดยการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าในปัจจุบันมาจากการเพาะเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่  
โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู ่ที่ประมาณร้อยละ 5.2 ต่อปี 
ในช่วงปี 2543 - 2562 เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเรื่องของการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง ท�าให้
ผลผลิตสัตว์น�้าที่มาจากการจับจากธรรมชาติมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ท่ี
ประมาณ 90 ล้านตันต่อปี ตั้งแต่ช่วงปี 2533
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ผลผลิตสัตว์น�้าทั่วโลกตามแหล่งที่มา

สัดส่วนผลผลิตสัตว์น�้าจากการจับตามธรรมชาติ
และการเพาะเลี้ยงในประเทศหลัก

หน
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: ล
้าน

ตัน

ภูมิภาคเอเชยีเป็นภูมภิาคทีม่ผีลผลติสตัว์น�า้มากทีส่ดุในโลก โดยคดิเป็น
อตัราส่วนร้อยละ 70 ของผลผลติทัง้หมด จากในปี 2543 ทีอ่ยูเ่พยีงร้อยละ  
57 โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดท้ังในด้าน 
การจบัจากธรรมชาตแิละการเพาะเลีย้ง โดยมอีตัราส่วนกว่าร้อยละ 36  
นอกจากนี ้ยงัมผีูผ้ลติสตัว์น�า้รายใหญ่ ซึง่ได้แก่ ประเทศอนิโดนเีซยีและ
ประเทศอินเดีย ซ่ึง 3 ประเทศ มีผลผลิตรวมกันมากกว่าร้อยละ 50  
ของผลผลิตสัตว์น�้าจากการจับจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงทั้งหมด 
โดยท้ัง 3 ประเทศผู้ผลิตหลักน้ันมีผลผลิตจากการเพาะเล้ียงคิดเป็น 
ร้อยละ 73 และจากการจบัจากธรรมชาตร้ิอยละ 27 ของผลผลติทัง้หมด
ในปี 2562
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ในปี 2563 ผลผลิตสัตว์น�้าจากทั่วโลกลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิต
สัตว์น�้าจากการเพาะเลี้ยงที่ลดลง ในขณะที่ผลผลิตจากการจับจาก
ธรรมชาติยังคงอยู่ในระดับเดิม ท�าให้ภาพรวมผลผลิตสัตว์น�้าลดลง
อย่างมากในครึ่งปีแรก เนื่องจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก
ได้รับผลกระทบ อย่างเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเป็นผู้ผลิตและ 
ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์อย่าง 
เข้มงวดในคร่ึงปีแรกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ในปี 2565 จาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง

(2) ภาพรวมอุตสาหกรรมสัตว์น�้าในประเทศไทย
อตุสาหกรรมสตัว์น�า้ประกอบไปด้วยหลากหลายภาคธรุกจิทีเ่ชือ่มโยงกนั  
เริ่มตั้งแต่ (1) ธุรกิจต้นน�้า ซ่ึงได้แก่ ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น�้า ส�าหรับ
ใช้เป็นวัตถุดิบให้กับธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (2) ธุรกิจกลางน�้า ซึ่งได้แก่ 
ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและธุรกิจประมง ซ่ึงเป็นผู้จัดหาผลผลิตสัตว์น�้า
น�าส่งให้แก่ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งเป็น (3) ธุรกิจปลายน�้า เพื่อ
ท�าการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าอาหารทะเลสดให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อม 
จะจ�าหน่ายและส่งออกไปยังตลาดหลักต่างๆ ของโลก ทั้งนี้ ทุกธุรกิจ
ที่กล่าวมานั้นล้วนเกี่ยวโยงกันในรูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในประเทศ ในขณะที่ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าใน
ประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การส่งออกสินค้าแปรรูป
อาหารทะเล และปรมิาณผลผลติสตัว์น�า้ทีไ่ด้จากการประมงเช่นเดยีวกนั 
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(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมสัตว์น�้าในประเทศไทย
อุตสาหกรรมสัตว์น�้าในประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มี
ความส�าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศผูน้�าในอสุาหกรรมการประมงของโลก โดยมปีรมิาณการผลติ
กุ้งสูงสุดเป็นอันดับ 6 ของโลก ในปี 2563 ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลจากข้อมูล
ประมาณการของกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ พัฒนาการประมงในปี 2563 ประเทศไทยมีผลผลิต 
สัตว์น�้าประมาณ 3,498,137 ตัน โดยแบ่งเป็น การจับจากธรรมชาติ
จ�านวน 2,553,101 ตัน และการเพาะเลี้ยงจ�านวน 945,036 ตัน 

แม้ว่าสัดส่วนของผลผลิตสัตว์น�้าในประเทศไทยจะยังคงมาจากการจับ
จากธรรมชาติในสัดส่วนที่มากกว่าการเพาะเลี้ยง อย่างไรก็ดี ผลผลิต
สตัว์น�า้จากการท�าประมงของประเทศไทยมแีนวโน้มลดลงมาโดยตลอด
ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการจับสัตว์น�้ามากเกินไป 
(Overfishing) ท�าให้ภาครัฐของประเทศไทยมีการเร่งให้การส่งเสริม
และสนบัสนนุการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ทดแทน เพือ่ช่วยบรรเทาปัญหาจาก
การขาดแคลนทรัพยากรประมง และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ทะเล ซึ่งเป็นไปตามพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 หมวด 6 
เรื่องการส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า แต่จากแนวโน้มของผู้น�าเข้า 
ที่ส�าคัญของโลก รวมถึงนโยบายของภาครัฐของประเทศไทย ต่างก็จะ 
เพิ่มการควบคุมในการท�าการประมงให้เป็นไปอย่างถูกต้องและได้
มาตรฐานสากลมากขึน้ นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการประมงด้วยวธิจีบัสตัว์น�า้ 
จากแหล่งน�้าธรรมชาติของประเทศส่งออกต่างๆ จึงส่งผลให้แนวโน้ม
ในอนาคตมโีอกาสทีส่ดัส่วนของผลผลติสตัว์น�า้จะมาจากการเพาะเลีย้ง
สตัว์น�า้มากขึน้ ทดแทนการจบัสตัว์น�า้จากแหล่งน�า้ธรรมชาต ิรวมถงึการ
เติบโตของอุปสงค์จากการเติบโตของประชากรโลก ซึ่งนับเป็นผลดีต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น�้าด้วยเช่นกัน

ส�าหรับปรมิาณการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ในปัจจบุนั จากสถติกิารประมงในปี 
2563 ระบุว่า มีจ�านวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 533,481 ราย มีเนื้อที่
เพาะเลี้ยงรวม 1,149,231 ไร่ ผลผลิตสัตว์น�้ารวม 945,036 ตัน มูลค่า
รวม 94,071 ล้านบาท (โดยเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง 36,096 
ฟาร์ม หรือร้อยละ 6.8 ครอบคลุมพื้นที่ 395,631 ไร่ โดยมีผลผลิต
เท่ากับ 531,581 ตัน มูลค่า 68,557 ล้านบาท และเป็นการเพาะเลี้ยง 
สตัว์น�า้จืด 497,385 ฟาร์ม หรอืร้อยละ 93.2 ครอบคลมุพืน้ที ่753,600 ไร่  
โดยมีผลผลิตเท่ากับ 413,455 ตัน คิดเป็นมูลค่า 25,514 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ในปี 2564 สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัว์ไทยคาดการณ์ถงึความต้องการ
ใช้อาหารสัตว์น�้ารวม 1,036,000 ตัน (อาหารกุ้ง 496,000 ตัน อาหาร
ปลารวม 540,000 ตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปี 2563 และ
คิดเป็นมูลค่าอาหารสัตว์น�้ารวม 26,600 ล้านบาท ในปี 2564

อุตสาหกรรมกุ้งในประเทศไทย
(ที่มา: กลุ่มเศรษฐกิจประมง กองนโยบายและแผนการพัฒนาการประมง)

สถานการณ์กุ้งไทยปี 2563 ผลผลิตกุ้งโดยรวมอยู่ที่ 313,827 ตัน โดย
เป็นกุง้ทีม่าจากการเพาะเลีย้งจ�านวน 288,269 ตนั ซึง่มปีรมิาณผลผลติ
จากการเพาะเลี้ยงลดลงจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 305,761 ตัน ซึ่งเป็นผล 
มาจากราคากุ้งไม่จูงใจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
ส่งผลให้ร้านอาหารต้องปิดการให้บริการ และการลดลงของปริมาณ 
นักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงปี 2564 อยู่ท่ี 
286,944 ตัน ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา 

2559 2560 2561 2562 2563

260,683 255,129 272,809 274,416 257,263 254,824

20,883 21,415 31,838 31,345 31,006 32,120
281,566 276,544 304,647 305,761 288,269 286,944

2564

กุ�งทะเล กุ�งก�ามกราม

ปริมาณการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย (หน่วย : ตัน)

ที่ี่มา : กลุ่มเศรษัฐกิจประมง กองนโยบายและแผนการพัฒนาการประมง
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ปริมาณการเพาะเลี้ยงปลาในประเทศไทย
แยกตามปลาน�้าจืดและปลาน�้าเค็ม (หน่วย: ตัน)

ที่ี่มา: Thai Feedmill Association (TFMA)

 ที่ี่มา: กลุ่มเศรษัฐกิจประมง กองนโยบายและแผนการพัฒนาการประมง
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ทั้งนี้ เนื่องจากการปริมาณการผลิตอาหารกุ้งในประเทศ มีการแปรผัน
ไปตามความต้องการการใช้อาหารกุ้ง ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
การเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการประมาณการ

ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าในปี 2564 จะมีปริมาณการ
ใช้อาหารกุ้งทั้งสิ้นประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 450,900 ตัน

อุตสาหกรรมปลาในประเทศไทย
(ที่มา: กลุ่มเศรษฐกิจประมง กองนโยบาย และแผนพัฒนาประมง)

ผลผลิตปลาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการผลติเพือ่ใช้ในการบรโิภค
ภายในประเทศ และมีการส่งออกเล็กน้อย ในขณะที่แหล่งที่มาของ
ผลผลิตปลาส่วนใหญ่จะมาจากการจับจากธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 74 - 77 ของปริมาณผลผลิตปลาในประเทศไทยในช่วงปี 2559 
- 2563 ในขณะท่ีการเพาะเลี้ยงมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 23 - 26 ทั้งนี้
ปริมาณการจับปลาจากธรรมชาติน้ันมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยปรมิาณการจับปลาจากธรรมชาตลิดลงจากประมาณ 2,433,800 ตนั  
ในปี 2540 เหลือเพียง 1,370,140 ตันในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปริมาณปลาในแหล่งธรรมชาติ จากการจับปลาที่เกินก�าลังการผลิต
ของปลาตามธรรมชาติ รวมทั้งมาตรการของภาครัฐในการควบคุม
การจับปลาตามแหล่งธรรมชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน 

ภยัธรรมชาต ิประกอบกบัความก้าวหน้าของความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการ 
เพาะเลี้ยงปลาของประเทศไทยที่พัฒนาดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสามารถแบ่งออกตามประเภทของการ
เพาะเล้ียง คอื (1) การเพาะเลีย้งปลาน�า้จดื ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการเพาะ
เลี้ยงปลานิลและปลาดุก (2) การเพาะเลี้ยงปลาน�้าเค็ม โดยส่วนใหญ ่
จะเป็นปลากะพง ในปี 2559 - 2563 ผลผลิตปลาจากการเพาะเลี้ยง
โดยส่วนใหญ่ในประเทศไทย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 - 95  
ของปริมาณการเพาะเลี้ยงปลาในประเทศไทยในปี 2559 - 2563  
เป็นผลผลิตปลาจากการเพาะเลี้ยงปลาน�้าจืด ในขณะที่ผลผลิตปลา 
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงน�้าเค็ม มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 - 10 ของ
ปริมาณการเพาะเลี้ยงปลาในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว

2559 2560 2561 2562 2563

359,200 381,600 392,000 391,700 379,661

19,200 22,500 41,100 49,000 38,845
378,400 404,100 433,100 440,700 418,506

การเพาะเลี้ยงน้ำจ�ด การเพาะเลี้ยงน้ำเค็ม

ความต้องการใช้อาหารกุ้งในประเทศไทย (หน่วย: ตัน)
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จากการคาดการณ์ของกลุ่มเศรษฐกิจประมงของปี 2564 ณ เดือน
พฤศจกิายน ปริมาณการเพาะเลีย้งปลาจะเพิม่ขึน้จากปี 2563 ประมาณ
ร้อยละ 5 เนื่องจากในช่วงปลายปีราคาปลามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่ง
เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรกลับมาเพาะเลี้ยงปลาเพิ่มมากขึ้น รวมถึง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ท�าให้ปริมาณ
การบริโภคปลาเพิ่มมากขึ้น

ทัง้น้ี เนือ่งจากการปรมิาณการผลติอาหารปลาในประเทศ มกีารแปรผนั
ไปตามความต้องการการใช้อาหารปลา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
การเพาะเลี้ยงปลาในประเทศ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการประมาณการ
ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าในปี 2564 จะมีปริมาณการ
ใช้อาหารปลาท้ังสิ้นประมาณ 540,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 526,567 ตัน

2559 2560 2561 2562 2563

533,120 533,120

510,000 510,000

526,567

540,000

2564F

ปริมาณความต้องการใช้อาหารปลาในประเทศไทย (หน่วย: ตัน) 

ที่ี่มา: Thai Feedmill Association (TFMA)

2.2.2.2 ภาวะการแข่งขันและภาวะตลาด
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้าในประเทศไทย เป็นการแข่งขันในตลาดใน
ประเทศเป็นหลัก เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งถือเป็นหน่ึงในต้นทุนส�าคัญ
ทีม่ผีลต่อความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการผลติอาหารสตัว์  
ทั้งนี้ ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้าในประเทศไทย 
ประกอบด้วยผูเ้ล่นรายกลางถงึรายใหญ่ จ�านวนประมาณ 8 ราย เช่น (1) 
บรษิทัฯ (2) บรษิทั ซพีเีอฟ จ�ากดั (มหาชน) (“CPF”) (3) บรษิทั เบทาโกร  
จ�ากัด (มหาชน) (“Betagro”) (4) บริษัท คาร์กิล จ�ากัด (“Cargill”) 
(5) บรษิทั อนิเทค จ�ากดั (“INTEQC”) (6) บรษิทั โกรเบสท์คอร์โพเรชัน่ 
จ�ากดั (“Grobest”) (7) บรษิทั เอเชีย่นซ ีคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
(“ASIAN”) (8) บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จ�ากัด (“TRF”) เป็นต้น 
ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน คิดสัดส่วนเป็นส่วนใหญ่ของปริมาณ 
การขายอาหารกุง้และอาหารปลาในประเทศไทย ในขณะทีผู่ป้ระกอบการ 
รายย่อย ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันคิดเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อย 

ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญของการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า ได้แก่ 
(1) คุณภาพและความสม�่าเสมอของสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นความ
สดใหม่ของสินค้าและคุณค่าทางโภชนาการของสินค้า ได้แก่ อัตราการ
เจริญเติบโตต่อวัน (ADG) และอัตราการแลกเน้ือ (FCR) ของสัตว์น�้า 

เป็นต้น (2) ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา วงเงินสินเชื่อ 
(Credit Limit) และระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) 
(3) ความสามารถในการจัดหาพันธุ์ลูกกุ้งที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
(4) ความสามารถในการจัดหาตลาดเพือ่รองรบัผลผลติสตัว์น�า้ของลกูค้า 
(5) ความสามารถในการส่งมอบสินค้าตามก�าหนดเวลา และ (6) ความ
สามารถในการช่วยเหลือ/ให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ผูผ้ลติอาหารสตัว์น�า้แต่ละกลุม่จะมุง่เน้นในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยผู้ผลิตรายกลางถึงรายใหญ่โดยส่วนใหญ ่
จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งขึ้นอยู่กบัการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดี 
ควบคู่ไปกับการมีระบบการผลิตท่ีมีมาตรฐานระดับสากล บางโรงงาน
จะมีการน�าระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
และการด�าเนินงาน เพ่ือให้สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มี
ความสม�่าเสมอ ในขณะที่ผู้ผลิตรายย่อยและผู้ผลิตรายกลางบางราย
อาจมุ่งเน้นในการแข่งขันทางด้านราคาและระยะเวลาการให้สินเชื่อ
การค้า (Credit Term) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สัตว์น�้าโดยส่วนใหญ่เป็นผู ้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานสัตว์น�้า  
(ทั้งในอุตสาหกรรมต้นน�้าและปลายน�้า) หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  
เช่น บริษัทฯ (ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม TU ซึ่งเป็นผู้ประกอบการแปรรูป
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ปริมาณอาหารกุ้งของบริษัทฯ ที่จ�าหน่าย
เทียบกับปริมาณอาหารกุ้งรวมของอุตสาหกรรม ในปี 2559 - 2564 (ตัน) 

ปริมาณอาหารปลาของบริษัทฯ ที่จ�าหน่าย
เทียบกับปริมาณอาหารปลารวมของอุตสาหกรรม ในปี 2559 - 2564 (ตัน) 

ที่ี่มา: สมาคมผ้�ผลิตอาหารสัตว์ไที่ย และข�อม้ลจากบริษััที่
*ข�อม้ลปี 2564 เป็นข�อม้ลการคาดการณ์การใช�ปริมาณอาหารกุ�งในประเที่ศไที่ย

ที่ี่มา: สมาคมผ้�ผลิตอาหารสัตว์ไที่ย และข�อม้ลจากบริษััที่
*ข�อม้ลปี 2564 เป็นข�อม้ลการคาดการณ์การใช�ปริมาณอาหารปลารวมในประเที่ศไที่ย

สัตว์น�้ารายใหญ่ของประเทศไทย) CPF และ Betagro เป็นต้น  
ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายกลางถึงรายใหญ่ดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้าค่อนข้างสูง และ
สามารถตอบสนองความต้องการ/สนับสนุนลูกค้าในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม  
เช่น การจัดหาพนัธ์ุลูกกุง้ทีม่คีณุภาพ ซึง่ถือเป็นหนึง่ปัจจยัทีม่คีวามส�าคญั 
ในการเลือกซื้ออาหารสัตว์น�้าของกลุ่มลูกค้าผู ้ประกอบการสัตว์น�้า  
การจัดหาตลาดจ�าหน่ายเพ่ือรองรับผลผลิตสัตว์น�้าของลูกค้า และ 
การให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เป็นต้น 

(1) ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) อาหารกุง้ของบรษิทัฯ
ในช่วงระหว่างปี 2559 - 2563 ส่วนแบ่งการตลาดอาหารกุง้ของบรษิทัฯ 
เติบโตขึ้นจากร้อยละ 15.8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16.5 ในปี 2563 
โดยจากตัวเลขการคาดการณ์การใช้อาหารกุ ้งโดยสมาคมผู ้ผลิต 
อาหารสัตว์ไทยในปี 2564 อยู่ที่ 500,000 ตัน ท�าให้ส่วนแบ่งการตลาด
อาหารกุ้งของบริษัทฯ ลดลงเป็นร้อยละ 16.2 ในปี 2564 โดยมีปริมาณ 
การขายที่เติบโตขึ้นจาก 74,429 ตัน ในปี 2563 เป็น 80,868 ตัน  
ในปี 2564

2559 2560 2561 2562 2563
 71,205  82,009  84,956  82,754  74,429  80,868 

 378,795  367,991  379,044  381,246  376,471
 419,132 

 450,000  450,000  464,000  464,000  450,900 
 500,000 

2564*

อาหารกุ�งบร�ษัทฯ อาหารกุ�งบร�ษัทอื่นรวมกัน

(2) ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shares) อาหารปลาของบรษิทัฯ
ในช่วงระหว่างปี 2559 - 2563 ส่วนแบ่งการตลาดอาหารปลาของ 
บริษัทฯ เติบโตขึ้นจากร้อยละ 11.1 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 12.3 ในปี 
2563 โดยจากตัวเลขการคาดการณ์การใช้อาหารปลาโดยสมาคม 

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยในปี 2564 อยู่ที่ 540,000 ตัน ท�าให้ส่วนแบ่งการ
ตลาดอาหารปลาของบริษัทฯ ลดลงเป็นร้อยละ 12.2 ในปี 2564 โดยมี
ปรมิาณการขายทีเ่ตบิโตขึน้จาก 64,566 ตนั ในปี 2563 เป็น 65,713 ตนั  
ในปี 2564

2559 2560 2561 2562 2563
 59,022  61,337  60,677  69,092  64,566  65,713 

 474,098  471,783  449,323  440,908  462,001 
 474,287 

 533,120  533,120  510,000  510,000  526,567  540,000 

2564*

อาหารปลาบร�ษัทฯ อาหารปลาบร�ษัทอื่นรวมกัน
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2.2.3 การจัดำหาผลิตภัณฑ์
2.2.3.1 ฐานการผลิตและก�าลังการผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีที่ตั้งส�านักงาน 1 แห่ง คือ 
ส�านักงานใหญ่อยู่ที่อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และมี
โรงงานผลิตสินค้า 2 แห่ง คือ (1) โรงงานมหาชัย ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และ (2) โรงงานระโนด ตั้งอยู่ที่อ�าเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา โดยที่ต้ังโรงงานของบริษัทฯ มีความเหมาะสม 
กับการประกอบธรุกจิผลิตอาหารสตัว์ เนือ่งจากทีต่ัง้โรงงานของบรษิทัฯ  

ทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการ
เพาะพนัธุแ์ละเพาะเลีย้งสตัว์ทีส่�าคญัของประเทศไทย โดยเฉพาะสตัว์น�า้  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยัง
โรงงานของลูกค้า อีกทั้งการมีที่ตั้งโรงงานกระจายอยู่ใน 2 ภูมิภาค 
ยงัเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารความเสีย่งจากกรณทีีอ่าจเกดิเหตกุารณ์
ที่ท�าให้โรงงานใดโรงงานหนึ่งไม่สามารถด�าเนินการผลิตได้ตามปกติ
อีกด้วย

โรงงานกระจายอยู่ใน 2 ภูมิภาค 
ยังเป็นประโยชน์ต่่อการบริหารคัวามเส่�ยงจากกรณ่
ที่่�อาจเกิดเหตุ่การณ์ที่่�ที่ำาให้โรงงานใดโรงงานหนึ�ง

ไม่สามารถืดำาเนินการผลิต่ได้ต่ามปกต่ิ
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รายการ

ก�าลังการผลิตรวม (Total Capacity)

ณ วันที่/ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

อาหารกุ้ง (โรงงานมหาชัยและโรงงานระโนด)

1. โรงงานมหาชัย

ก�าลังการผลิตสูงสุด (เมตริกตัน/งวด) 144,000 100,800 100,800

ปริมาณการผลิตจริง (เมตริกตัน/งวด) 60,935 53,491 61,975

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต (ร้อยละ) 42.3 53.1 61.5

2. โรงงานระโนด 

ก�าลังการผลิตสูงสุด (เมตริกตัน/งวด) 66,000 66,000 66,000

ปริมาณการผลิตจริง (เมตริกตัน/งวด) 24,772 23,927 21,764

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต (ร้อยละ) 37.5 36.3 33.0

อัตราการใช้ก�าลังการผลิตอาหารกุ้งเฉลี่ย (ร้อยละ) 40.8 46.4 50.2

อาหารปลา (โรงงานมหาชัย)

ก�าลังการผลิตสูงสุด (เมตริกตัน/งวด) 72,000 72,000 90,000

ปริมาณการผลิตจริง (เมตริกตัน/งวด) 67,937 63,437 65,043

อัตราการใช้ก�าลังการผลิตอาหารปลา (ร้อยละ) 94.4 88.1 72.3

อัตราการใช้ก�าลังการผลิตอาหารสัตว์น�้าเฉลี่ย (ร้อยละ) 54.5 59.0 57.9

อาหารสัตว์บก (โรงงานระโนด)

ก�าลังการผลิตสูงสุด (เมตริกตัน/งวด) 30,000 30,000 30,000

ปริมาณการผลิตจริง (เมตริกตัน/งวด) 14,461 22,033 23,441

อัตราการใช้ก�าลังการผลิตอาหารสัตว์บก (ร้อยละ) 48.2 73.4 78.1

อัตราการใช้ก�าลังการผลิตอาหารสัตว์เฉลี่ย (ร้อยละ) 53.9 60.6 60.0

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์เป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุน
ทางภาษจีากภาครฐั ดงันัน้ เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจดัการค่าใช้จ่าย
ทางภาษ ีโดยทัว่ไป บรษิทัฯ จะบรหิารจดัการการผลติโดยใช้เครือ่งจกัร 
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI Capacity) ในการผลิตเป็นหลัก  
โดยบรษิทัฯ อาจมกีารผลติโดยใช้สายการผลติเก่าทีไ่ม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์ 
ทางภาษี (BOI) เฉพาะในกรณีที่ปริมาณค�าสั่งซื้อเกินกว่าก�าลังการผลิต

หมายเหตุ:  ก�าลังการผลิตส้งสุดต่องวดค�านวณจาก ก�าลังการผลิตของเครื่อง x ก�าลังการผลิตตัน/ชั่วโมง x 26 วันที่�างาน x จ�านวนเดือนในแต่ละช่วงเวลา

ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI Capacity) และบริษัทฯ พิจารณา
แล้วว่ายงัไม่มคีวามจ�าเป็นในการลงทนุในเครือ่งจกัรเพิม่เตมิเพือ่ให้ได้รบั
สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(BOI) ท้ังนี ้บรษิทัฯ มอีตัราการใช้ก�าลงัการผลติ 
(Utilization Rate) ที่ค�านวณจากปริมาณการผลิตและก�าลังการผลิต
อาหารสัตว์ อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 54 - 61 ในปี 2562 - 2564 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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2.2.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม
วัตถุดิบ คือ (1) วัตถุดิบปลาป่นและไก่ป่น (2) วัตถุดิบกากถ่ัวเหลือง  
(3) วัตถุดิบกลุ่มแป้ง (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มวัตถุดิบหลัก”) และ  
(4) วัตถุดิบอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบในกลุ่มวัตถุดิบหลัก  
ซึง่เกนิกว่าประมาณร้อยละ 65 ของต้นทนุวตัถดุบิรวม ในปี 2562 - 2564 
ในขณะที่การใช้วัตถุดิบในสัดส่วนที่เหลือ เป็นการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ  
ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบวิตามินและแร่ธาตุ วัตถุดิบจ�าพวกสารเสริมคุณภาพ
ของอาหาร และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

การจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ เกินกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในปี 2562 - 2564 เป็นการจัดหาจากผู้ผลิต/ผู้น�า
เข้าในประเทศ โดยส่วนที่เหลือคิดเป็นสัดส่วนที่เหลือของมูลค่าการ 
ซื้อวัตถุดิบในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นการจัดหาผู้ผลิต/ ผู้จ�าหน่ายในต่าง
ประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดจ�าหน่าย 
รายใหญ่ 10 รายแรก รวมประมาณร้อยละ 50 - 60 ของมลูค่าการจดัหา
วัตถุดิบรวมในปี 2562 - 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดหาวัตถุดิบจาก
ผู้จ�าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบ
รวมในแต่ละช่วงเวลา

เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีท่ีสุด  
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึให้ความส�าคญัและเน้นคณุภาพของวตัถดุบิ ซึง่จะส่งผล 
ต่ออัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) และอัตราการแลกเนื้อ (FCR) 
ของสัตว์ ดังนั้น บริษัทฯ จะเลือกซื้อวัตถุดิบจากผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบที่อยู่
ในรายชือ่ของบรษิทัฯ (Approved Vendor List) ซ่ึงผ่านการพจิารณาว่า 
มวีตัถดุบิทีม่คีณุภาพและมาตรฐานทีย่อมรบัได้ ทัง้นี ้ระยะเวลาช�าระเงนิ  
(Credit Term) ท่ีบริษัทฯ ได้รับจากผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ โดยส่วนใหญ่
เท่ากับไม่เกิน 7 - 60 วัน

ส�าหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะมีการ
ตกลงประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบแต่ละประเภท
ล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดในแต่ละช่วง
เวลา ทั้งในด้านแนวโน้มราคาวัตถุดิบและสถานการณ์ปริมาณวัตถุดิบ
ในตลาด) เพื่อตกลงราคาวัตถุดิบโดยประมาณร่วมกัน ตามปริมาณการ
สั่งซื้อดังกล่าว โดยในแต่ละสัปดาห์ บริษัทฯ จะมีการก�าหนดแผนการ
ส่งมอบวัตถุดิบกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบแต่ละประเภทตามแผนการใช้
วัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และได้รับวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอ โดยทีมงานฝ่ายจัดซื้อของ 
บรษิทัฯ จะตดิตามสถานการณ์ด้านปรมิาณและราคาวตัถดุบิอย่างใกล้ชิด 
และสม�่าเสมอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนจัดซื้อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ด้านปริมาณและราคาวัตถุดิบ เช่น ในช่วงเวลาท่ีวัตถุดิบ
มีแนวโน้มที่อาจขาดแคลนหรือราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มสูงขึ้น ทีมงาน
ฝ่ายจดัซือ้จะมกีารประสานงานกบัผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิเพือ่ตกลงราคา 
รบัซือ้วตัถดุบิ รวมถงึท�าการก�าหนดปรมิาณการส่งมอบส�าหรบัแต่ละช่วง
เวลาเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ ทีมงานฝ่ายจัดซื้ออาจมีการพิจารณา
เก็บส�ารองวัตถุดิบบางประเภท เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ จะสามารถ
จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอตามปริมาณที่ต้องการด้วย
ต้นทุนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบส�ารอง 
(Safety Stock) ไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ รายละเอียดวัตถุดิบและการ
จัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ มีดังนี้
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(1) วัตถุดิบปลาป่น
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากการประมงที่ถูกกฎหมายและมีคุณภาพ โดย 
ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตนีคณุภาพดแีละเป็นหนึง่ในแหล่งโปรตีนทีส่�าคญั
ในอาหารสัตว์ 

โดยบริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบปลาป่นจากโรงงานผลิตปลาป่น 
ในประเทศ ซึ่งรวมถึงโรงงานปลาป่นในกลุ่ม TU ได้แก่ บริษัท จะนะ 
อุตสาหกรรมประมง จ�ากัด (Jana) บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ�ากัด  
(TC Union) และบรษิทั เอสพีเอฟ ไดอาน่า (ประเทศไทย) จ�ากัด (SPF) และ
ปลาป่นจากต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO Standard  
for Responsible Supply Chain of Custody (IFFO RSCoC) 

(2) วัตถุดิบกากถั่วเหลือง
เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จากโรงงานผลติน�า้มนัถัว่เหลอืง โดยกากถัว่เหลอืง 
ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งในอาหารสัตว์ เนื่องจาก 
กากถัว่เหลอืงถอืเป็นแหล่งโปรตนีจากพชืรองจากการใช้โปรตนีจากสตัว์ 

โดยวัตถุดิบกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้จากโรงงาน 
ผลติน�า้มนัถัว่เหลอืง และบรษิทัฯ มกีารสัง่ซือ้วตัถดุบิกากถัว่เหลอืงจาก
ผู้ผลิตรายใหญ่ที่ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด 

(3) วัตถุดิบกลุ่มแป้ง
เป็นวัตุถดิบกลุ่มที่ให้พลังงานแก่สัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด แป้งสาลี และ 
มันส�าปะหลัง เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรทั่วไปที่หาได้ภายในประเทศ 
และมีการน�าเข้าบางส่วนจากต่างประเทศจากผู้จัดจ�าหน่ายซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกทั้งหมด (แป้งสาลีน�าเข้าและสั่งซ้ือโดยวิธีการประมูล
ผ่านระบบ e-Auction)

(4) วัตถุดิบอื่นๆ 
(4.1) วัตถุดิบกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุ 
 วิตามินและแร่ธาตุที่ใช ้เป ็นส่วนผสมของอาหารมักอยู ่ใน 

รปูสารประกอบเคมแีละเนือ่งจากเป็นวตัถดุบิทีใ่ช้ในปริมาณน้อย
มากในสูตรอาหาร และมักถูกผสมไว้ก่อนล่วงหน้ากับวัตถุดิบ  
ดังนั้นสารผสมเหล่าน้ีมีช่ือถูกเรียกทั่วไปว่า "สารผสมล่วงหน้า  
(พรมิีกซ์)” บางครัง้อาจเรยีกว่า "อาหารเสรมิ"

 โดยบริษัทฯ มีการจัดหาวัตถุดิบกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุจาก 
ผู้จ�าหน่ายที่ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด

(4.2) วัตถุดิบกลุ่มไขมัน เป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงาน กรดไขมันที่จ�าเป็น 
วติามนิทีล่ะลายในไขมนั และบางครัง้ใช้เป็นสารแต่งกลิน่อาหาร
เพื่อกระตุ้นให้สัตว์กินอาหารได้มากขึ้น น�้ามันที่บริษัทฯ ใช้เป็น
ส่วนผสมอาหารสัตว์แบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ 

(1) น�้ามันจากสัตว์ ได้แก่ น�้ามันปลา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานผลิตปลาทูน่าแช่แข็ง โดย
บรษิทัฯ มกีารจดัหาวตัถดุบิน�า้มนัปลาจากผูจ้�าหน่ายโรงงาน
แปรรปูผลพลอยได้ในประเทศ ซ่ึงรวมถงึโรงงานผลติวตัถุดบิ
อาหารสัตว์ในกลุ่ม TU ได้แก่ Jana TC Union และ SPF 

(2)  น�้ามันจากพืช เช่น น�้ามันถั่วเหลือง เป็นต้น โดยบริษัทฯ มี
การจัดหาวตัถดุบิน�า้มนัพชืคณุภาพจากโรงงานผลติน�า้มนัพชื
ในประเทศเป็นหลัก ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด

(4.3) วัตถุดิบเสริมคุณภาพของอาหาร ได้แก่ 
(1) สารเหนียวหรือบายเดอร์หรือสารประสานอาหาร เพื่อช่วย

ท�าให้อาหารมีความคงทนในน�้าได้นาน
(2) สารแต่งกลิ่นอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นและรสของอาหาร 

ให้มีความน่ากินมากขึ้น

(4.4) บรรจภุณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ส�าหรบับรรจสุนิค้าของบรษิทัฯ ท�าจากวสัดุ 
ทีม่คีณุสมบตัพิเิศษในการป้องกนัความชืน้ไม่ให้ซมึผ่านเข้าสมัผสั 
กับอาหารได้เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพเร็ว โดย 
ก่อนทีบ่ริษทัฯ จะน�าบรรจุภณัฑ์ไปใช้บรรจอุาหารส�าเร็จรูป บรรจภัุณฑ์ 
จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ แบรนด์ เบอร์ สี  
ความกว้าง ความยาว เลขทีท่ะเบยีน และข้อความทีร่ะบตุามฉลาก 
ทั้งน้ี บริษัทฯ มีการจัดหาบรรจุภัณฑ์จากผู้จ�าหน่ายในประเทศ 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด

ในการจัดหาวัตถุดิบของทั้งโรงงานมหาชัยและโรงงานระโนดมีท้ัง 
ในกรณีที่ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบเป็นผู้รับผิดชอบขนส่งวัตถุดิบมาส่งมอบ
ที่บริเวณโรงงานของบริษัทฯ และกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ไปรับวัตถุดิบ
ด้วยตนเอง
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วัตถุดิบ
กอนรับเขาคลัง

ระหวางกระบวนการผลิต

การตรวจสอบคุณภาพ
(QC) กอนการบรรจ�

การตรวจสอบคุณภาพ
(QC) ภายหลังการบรรจ�

การตรวจสอบ
คุณภาพ (QC) วัตถุดิบ
กอนนําเขาไลนการผลิต

คลังวัตถุดิบและบรรจ�ภัณฑ�

การจัดเตร�ยมและการผลิต

รับวัตถุดิบเข�าคลังวัตถุดิบ

การบดและผสมวัตถุดิบ

ปรับสภาพความชื้น
ด�วยน้ำและไอน้ำ

กระบวนการอัดเม็ด
แบบจมน้ำ (Pelleting)

กระบวนการอัดเม็ดแบบ
ลอยน้ำ (Extruding)

กระบวนการลดความชื้น 
(Drying)

กระบวนการเคลือบผิว
(Coating)

(เฉพาะอาหารปลา)

กระบวนการลดความร�อน
(Cooling)

กระบวนการคัดขนาด
(Seving)

บรรจ�ภัณฑ�จากผู�ผลิต
ภายนอก

การบวนการบรรจ�
(Packing)

พร�มิกซ�และว�ตามิน
หร�อแร�ธาตุและวัตถุดิบ

ที่เป�นของเหลว

บรรจ�ภัณฑ�จากผู�ผลิต
ภายนอก

1.

2.

4.

6.

7.

8.

5.

3. 3.

2.2.3.3 กระบวนการผลิต
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2.2.3.4 กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ
(1) กฎหมายเก่ียวกับการผลิต การน�าเข้า และการขายอาหารสตัว์
ในปี พ.ศ. 2558 สภานติบิญัญตัไิด้มีมติเห็นชอบให้มกีารตราพระราชบญัญติั 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์  พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ. ควบคุม 
คณุภาพอาหารสตัว์”) ซึง่พระราชบญัญตัฉิบบันีถ้กูน�ามาใช้บงัคบัแทน
พระราชบญัญตัคิวบคมุอาหารสตัว์ พ.ศ. 2525 (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ)

พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ได้ก�าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิต 
เพือ่ขาย น�าเข้าเพือ่ขาย และขายอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะตามทีร่ฐัมนตร ี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก�าหนด ต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือบุคคลซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายก่อน 
จงึจะประกอบธรุกจิดงักล่าวได้ ทัง้น้ี ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรือ่ง ก�าหนดอาหารสตัว์ควมคมุเฉพาะ พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดให้อาหาร
สัตว์ที่ผสมแล้วส�าหรับกุ้งทะเล กุ้งน�้าจืด ปลาน�้าจืดกินพืช ปลาน�้าจืด
กินเนื้อ ปลาทะเลกินเนื้อ กบ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ 
นกกระทา สุกร โคเนื้อ และโคนม เป็นอาหารสัตว์ควบคุมตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

โดย พ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์ได้ก�าหนดประเภทใบอนญุาตไว้
ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ (1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ซึ่งมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (2) ใบอนุญาตน�าเข้าอาหาร
สตัว์ควบคุมเฉพาะ ซึง่มอีาย ุ1 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบอนญุาต และ (3) ใบ
อนญุาตขายอาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ ซึง่มอีายใุช้ได้จนถงึวนัสิน้ปีปฏทิิน
แห่งปีท่ีออกใบอนญุาต ทัง้นี ้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตทัง้ 3 ประเภท จะต้องยืน่
ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตก่อนวนัสิน้อาย ุและเมือ่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตได้ยืน่
ค�าขอดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ 

จนกว่าจะมีค�าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต นอกจากนี้ การอนุญาตหรือ 
ไม่อนญุาตให้ต่ออายจุะต้องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั นบัแต่วัน 
ทีม่กีารยืน่เอกสารขอต่ออายคุรบถ้วน ในกรณทีีผู่ไ้ด้รบัใบอนญุาตจะยืน่
ค�าขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ จะท�าได้ก็ต่อเมื่อ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 30 วัน พร้อมกับยื่นค�าขอผ่อนผันโดยแสดง
เหตุผลที่มิได้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

หากปรากฏข้อเทจ็จรงิว่ามกีารผลติหรอืน�าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ
โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบการดังกล่าวต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และหากมี 
การขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบการดังกล่าวต้อง
ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ โดยกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท�าความผิด เนื่องจากการสั่งการ 
หรือการกระท�า หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท�าหน้าที่ที่ต้องกระท�าของ 
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ หรอืบคุคลทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบการด�าเนนิงาน 
ของนิติบุคคลนั้นตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ บุคคล 
ดังกล่าวต้องระวางโทษที่ก�าหนดไว้ข้างต้นด้วย 

นอกจากนั้น ภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อผู้ประกอบการได้รับ
อนญุาตผลติอาหารสตัว์หรอืน�าเข้าอาหารสตัว์ชนดิใดแล้ว ผูป้ระกอบการ 
จะต้องน�าอาหารสัตว์นั้นๆ ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ต่อกรมปศุสัตว์ และ
ผูป้ระกอบการจะสามารถผลิตหรอืน�าเข้าอาหารสตัว์นัน้ได้ต่อเมือ่ได้รบั
ใบส�าคัญการขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์แล้ว ทัง้นี ้ใบส�าคญัการขึน้ทะเบยีน
อาหารสัตว์ไม่มีก�าหนดวันสิ้นอายุ เว้นแต่ถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน
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(2) กฎหมายเก่ียวกับการน�าเข้าวตัถดุบิเพือ่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้น�าเข้าข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร 
(รวมท้ังที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก�าหนดให้การน�าเข้าข้าวสาลีเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรเพื่อผลิตอาหารสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม 
การค้าต่างประเทศ โดยอธบิดกีรมการค้าต่างประเทศจะพจิารณาอนญุาต 
ให้น�าเข้าเท่าที่กรมประมงให้การรับรองว่าจ�าเป็นต่อการผลิตอาหารกุ้ง 
เท่านั้น

โดยระเบยีบกรมประมง ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การรบัรองปรมิาณการน�าเข้า 
ข้าวสาลีที่จ�าเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบอาหารกุ้งและการออกหนังสือ
รับรองปริมาณการใช้ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง พ.ศ. 2560  
กรมประมงจะออกหนังสือรับรองปริมาณการใช้แป้งสาลีเพ่ือผลิต 
อาหารกุ้งเท่าท่ีจ�าเป็น แต่ก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องใช้แป้งสาล ี
ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 เป็นส่วนผสมของอาหารกุ้ง

(3) กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)  
(“พ.ร.บ. การสาธารณสุข”) ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศ
ก�าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
มอี�านาจออกข้อก�าหนดประเภทของกิจการหรอืกจิการภายใต้ประกาศ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เป็นกิจการควบคุมในท้องถิ่นน้ันๆ และก�าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ัวไปเกี่ยวกับการดูแลสภาพ สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้
ด�าเนินกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสขุภาพส�าหรบัผูป้ระกอบธรุกจิ เป็นอนัตรายต่อสขุภาพทีเ่ป็นกจิการ
ควบคุมในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม 
หรือกระท�าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช 
เพือ่เป็นอาหารสตัว์หรอืส่วนประกอบของอาหารสตัว์ ได้ถกูประกาศเป็น
ธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เป็นกิจการควบคุมในองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลกาหลง อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ทัง้นี ้ห้ามมใิห้ผูใ้ดประกอบธรุกจิทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพทีเ่ป็นกจิการ
ควบคุมในท้องถิ่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดย
ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
เพียงในเขตอ�านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น  
ทั้งนี้ ผู ้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
สิ้นอายุ และเม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตได้ยื่นค�าขอดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตสามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีค�าสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
อนัเป็นกจิการควบคมุในท้องถิน่โดยไม่ได้รบัอนญุาต จะต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
โดยกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท�าความผิด เนื่องจากการสั่งการ หรือ
การกระท�า หรอืไม่สัง่การ หรอืไม่กระท�าหน้าทีต้่องกระท�าของกรรมการ
ผู้จัดการ กรรมการ หรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการด�าเนินงานของ
นติบิคุคลนัน้ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสขุ บคุคลดงักล่าวต้องระวางโทษ
ที่ก�าหนดไว้ข้างต้นด้วย

(4) กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงงาน
พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้แก้ไขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. 
โรงงาน”) ได้ก�าหนดประเภทโรงงานไว้ 3 จ�าพวก ขึ้นอยู่กับประเภท 
ชนิดและขนาดที่ก�าหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งโรงงานจ�าพวกท่ี 1 คือ
โรงงานทีส่ามารถประกอบกจิการได้ทนัทโีดยไม่ต้องแจ้งหรอืขออนุญาต
จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โรงงานจ�าพวกที่ 2 คือโรงงานที่ต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานผู้อนุญาตทราบก่อนที่จะประกอบกิจการได้ และโรงงาน
จ�าพวกที่ 3 คือโรงงงานท่ีต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
(“ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน”) จากปลดักระทรวงอุตสาหกรรม
หรือผู ้ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายก่อนเริ่มประกอบ
กิจการ รวมทั้งในกรณีการขยายโรงงานหรือเพิ่มก�าลังการผลิต ผู้รับ 
ใบอนญุาตต้องได้รับอนญุาตก่อนเริม่ด�าเนนิการขยายโรงงานเช่นกนั ทัง้น้ี  
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงออกตาม 
ความใน พ.ร.บ. โรงงาน ได้ก�าหนดประเภท ชนดิ และขนาดของโรงงาน
จ�าพวกที่ 1 โรงงานจ�าพวกที่ 2 และโรงงานจ�าพวกที่ 3 ซ่ึงขึ้นอยู่กับ
ประเภทและขนาด (รวมถึงจ�านวนแรงม้าและจ�านวนคนงาน) เป็นหลัก 
เช่น โรงท�าอาหารผสมหรอือาหารส�าเร็จรปูส�าหรบัเลีย้งสตัว์มเีครือ่งจักร
ไม่เกนิ 50 แรงม้า ถอืว่าเป็นโรงงานจ�าพวกที ่2 และหากโรงงานดังกล่าว
มีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ถือว่าเป็นโรงงานจ�าพวกที่ 3 เป็นต้น
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การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ผู ้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดภายใต้กฎ
กระทรวงและระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปน้ี  
(1) สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร และลักษณะภายใน
ของโรงงาน (2) เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่น�ามาใช้ในโรงงาน  
(3) การด�าเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน (4) การควบคุม
การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
ซึ่งรวมถึงการบ�าบัดน�้าเสีย และการควบคุมเสียง (5) ความปลอดภัย 
ในการประกอบกิจการโรงงาน และ (6) ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ 
ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น โดยทั่วไป ผู้ประกอบการ 
ทีป่ระกอบกจิการโรงงานจ�าพวกที ่3 โดยไม่ได้รบัใบอนญุาตจะต้องระวาง 
โทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  
โดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานของ 
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ส่ังการ ผู้กระท�าการหรือมีหน้าท่ีต้องสั่งการหรือ
กระท�าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้
นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิดต้องร่วมรับผิดด้วย

ทัง้นี ้ในกรณทีีผู่ป้ระกอบกจิการโรงงานไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของพนกังาน
เจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร หรือด�าเนินการซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 
ความเสียหาย หรอืความเดอืดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บคุคลหรอืทรพัย์สนิ
ทีอ่ยูใ่นโรงงานหรอืทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกบัโรงงาน ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
หรอืบคุคลผูซ่ึ้งปลดักระทรวงอตุสาหกรรมมอบหมายมอี�านาจสัง่ให้หยดุ
ประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและให้ปรับปรุง
แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ
บุคคลผู้ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายดังกล่าวมีอ�านาจออก
ค�าสั่งปิดโรงงานได้ ซึ่งค�าสั่งปิดโรงงานดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ�าพวกที่ 3 ด้วย

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตที่ส�าคัญซึ่งจ�าเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนแล้ว

ในปัจจุบัน	บัริษัที่ฯ ไดำ้รับัใบัอนุญาต
ที่่�สำาคัญซึ�งจำาเป็นต่อการประกอบัธุุรกิจ
ของบัริษัที่ฯ ดังกล่าวข้้างต่้นคัรบถื้วนแล้ว
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การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

2.2.4 ที่รัพย์สินที่่�ใช้ในการประกอบัธุุรกิจ 
2.2.4.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่บริษัทฯ 
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ ประเภทที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์ส�านักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างติดต้ังและ
ก่อสร้าง ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (บันทึกภายใต้รายการที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์) โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ เท่ากับ 1,587.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.5 ของ
สินทรัพย์รวม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ราคาตามบัญชี
สุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน เป็นเจ้าของ 331.5 - ไม่มี -

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 286.0 - ไม่มี -

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน เป็นเจ้าของ 503.5 - ไม่มี -

4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงาน เป็นเจ้าของ 12.3 - ไม่มี -

5. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 2.8 - ไม่มี -

6. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 451.4 - ไม่มี -

รวม 1,587.5

รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์ ราคาตามบัญชี
สุทธิ (ล้านบาท)

ภาระ
ผูกพัน1 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน เช่าจากบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง/ บุคคลภายนอก

4.1

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เช่าจากบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง/ บุคคลภายนอก

7.0

3. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส�านักงาน เช่าจากบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง/ บุคคลภายนอก

0.8

4. ยานพาหนะ เช่าจากบุคคลภายนอก 3.0

รวม 14.9

สินทรัพย์สิทธิการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ประเภทที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และส่วน 
ปรบัปรงุอาคาร เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์ส�านักงาน และยานพาหนะ 
ที่เป็นลักษณะสิทธิการเช่า (บันทึกภายใต้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช ้

ในงบการเงนิ) โดยมมีลูค่าสทุธติามบญัชีตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ 
เท่ากับ 14.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของสินทรัพย์รวม  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ: 1 เป็นสินที่รัพย์ลักษัณะสิที่ธิการเช่าที่ี่บริษััที่ฯ ไม่ได�เป็นเจ�าของกรรมสิที่ธิ์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)48

สารบััญ



ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

(1) ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

ที่ตั้งและขนาดที่ดิน (ไร่-งาน-วา) วัตถุประสงค์ 
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (บันทึกภายใต้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์)

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่โรงงานสมุทรสาคร 
ต�าบลกาหลง อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
จ�านวน 5 แปลง ขนาดพื้นที่รวม 92-0-95.1 ไร่

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้า 
และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้า

เป็นเจ้าของ 77.2 - ไม่มี -

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่โรงงานสงขลา 
ต�าบลปากแตระ อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
จ�านวน 5 แปลง ขนาดพื้นที่รวม 39-0-30 ไร่

ที่ตั้งส�านักงาน โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์น�้า

เป็นเจ้าของ 22.9 - ไม่มี -

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่ประเทศอินโดนีเซีย 
JL Raya Gresik Lamongan KM 39 RT.005 
RW.001 Pandanpancur Deket Kab. 
Lamongan Jawa Timur, Indonesia  
จ�านวน 18 แปลง ขนาดพื้นที่รวม 40-1-15 ไร่

ที่ตั้งส�านักงาน โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์น�้า 
(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

เป็นเจ้าของ 224.2 - ไม่มี -

ส่วนปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้า ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้า เป็นเจ้าของ 7.2 - ไม่มี -

รวมส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 331.5

ส่วนที่เช่าจากบุคคลอื่น (บันทึกภายใต้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้)

ที่ดินต�าบลบางสัก อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
จ�านวน 16 แปลง ขนาดพื้นที่รวม 177-2-14 ไร่

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้า เช่าจากบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

3.0

ที่ดินต�าบลกาหลง อ�าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน 2 แปลง  
ขนาดพื้นที่รวม 49-2-92 ไร่

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้า เช่าจากบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

0.2

ที่ดินต�าบลยกกระบัตร อ�าเภอบ้านแพ้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน 3 แปลง  
ขนาดพื้นที่รวม 96-1-69 ไร่

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้า เช่าจากบุคคล
ภายนอก

0.4

ที่ดินต�าบลหัวไทร อ�าเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 2 แปลง  
ขนาดพื้นที่รวม 25-0-59 ไร่

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้า เช่าจากบุคคล
ภายนอก

0.5

รวมส่วนสินทรัพย์สิทธิการใช้ 4.1
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(2) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

(3) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 

ลักษณะและที่ตั้ง วัตถุประสงค์ 
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (บันทึกภายใต้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์)

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่โรงงานสมุทรสาคร 
ต�าบลกาหลง อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อาคารส�านักงานใหญ่ และ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้า

เป็นเจ้าของ 180.2 - ไม่มี -

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่โรงงานสงขลา  
อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อาคารส�านักงาน และ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้า

เป็นเจ้าของ 105.8 - ไม่มี -

รวมส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 286.0

ส่วนที่เช่าจากบุคคลอื่น (บันทึกภายใต้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้)

พื้นที่โกดัง ต�าบลระโนด อ�าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ขนาดพืน้ท่ีรวม 1,440 ตารางเมตร

อาคารโกดังสินค้า เช่าจากบุคคล
ภายนอก

1.0

พื้นที่อาคารส�านักงาน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่รวม  
20 ตารางเมตร

อาคารส�านักงาน เช่าจากบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

0.1

พื้นที่อาคารโรงงาน และอาคารส�านักงาน 
โรงงาน AMG-TFM ปัญจาบ ประเทศปากีสถาน

อาคารโรงงาน 
และอาคารส�านักงาน

เช่าจากบุคคล
ภายนอก

5.6

พื้นที่อาคารบ้านพักพนักงาน โรงงาน TUKL 
ประเทศอินโดนีเซีย

อาคารเพื่อที่อยู่อาศัย
ของพนักงาน

เช่าจากบุคคล
ภายนอก

0.3

รวมส่วนสินทรัพย์สิทธิการใช้ 7.0

สินทรัพย์ สถานที่ตั้ง วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น�้า

โรงงานสมุทรสาคร 
ต�าบลกาหลง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร

ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น�้า

เป็นเจ้าของ 331.7 - ไม่มี -

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น�้า

โรงงานสงขลา อ�าเภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา

ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น�้า

เป็นเจ้าของ 141.3 - ไม่มี -

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น�้า

โรงงาน TUKL
ประเทศอินโดนีเซีย

ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น�้า

เป็นเจ้าของ 7.7 - ไม่มี -

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น�้า

โรงงาน AMG-TFM ปัญจาบ 
ประเทศปากีสถาน

ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น�้า

เป็นเจ้าของ 22.8 - ไม่มี -

รวม 503.5
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

2.2.4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ 
เครื่องหมายการค้า และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีตามงบการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 3.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เท่ากับ 333.1 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 ของสนิทรพัย์รวมตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
รายละเอียดดังนี้ 

บริษัท
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ทุนช�าระแล้ว 
เงินลงทุนตามวิธี

ราคาทุน 
(ล้านบาท)

บริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี จ�ากัด (TUKL) 65.0 199,920 ล้านรูเปีย1 302.1

บริษัท เอเอ็มจี-ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (AMG-TFM) 51.0 300 ล้านรูปีปากีสถาน2 31.02

หมายเหตุ:
1 ณ วันที่ี่ 31 ธันวาคม 2564 TUKL มีทีุ่นที่ี่ออกและช�าระแล�วเที่่ากับ 199,920 ล�านร้เปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 458 ล�านบาที่) โดยมีจ�านวนหุ�นเที่่ากับ 19,992,000 หุ�น ม้ลค่าที่ี่ตราไว�ต่อหุ�น 10,000 ร้เปียต่อหุ�น
2 ณ วันที่ี่ 31 ธันวาคม 2564 AMG-TFM มีทีุ่นที่ี่ออกและช�าระแล�วเที่่ากับ 300 ล�านร้ปีปากีสถาน (หรือคิดเป็นประมาณ. 31.0 ล�านบาที่) โดยมีจ�านวนหุ�นเที่่ากับ 34,000,000 หุ�น ม้ลค่าที่ี่ตราไว�ต่อหุ�น 100.00 ร้ปีปากีสถานต่อหุ�น 

2.2.4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บรษัิทฯ ถอืนโยบายการลงทนุในกจิการทีม่ผีูบ้รหิารของกจิการดงักล่าว
เป็นผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจว่าทีมบริหารจะสามารถ
ดูแลและบริหารงานให้กิจการมีผลการด�าเนินงานที่ดี ในขณะเดียวกัน 
บรษิทัฯ จะดแูลตดิตามการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วกบั 
แผนงานประจ�าปี การขยายงาน และการลงทุนเพิ่มให้เป็นไปตาม
นโยบายเดยีวกนั อกีทัง้ยงัมกีารจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบ (Audit Unit) 
เพื่อเข้าตรวจสอบบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีการด�าเนินงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน

โดยก�าหนดให้การลงทนุโดยบรษิทัฯ ต้องเป็นการลงทนุธรุกจิทีส่นบัสนนุ
และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีศักยภาพการ 

เจรญิเตบิโต และสามารถสร้างรายได้และผลก�าไรให้กบับรษิทัฯ โดยในกรณี 
การลงทุนในบริษัทย่อยหรือกิจการที่บริษัทฯ มีอ�านาจควบคุม จะเป็น
ไปตามนโยบายของบริษทัฯ และอาจมกีารส่งตวัแทนจากบรษิทัฯ เข้าไป 
เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารเพ่ือร่วมในการบริหารงานกิจการ 
ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในกิจการ 
ดังกล่าว ซึ่งการลงทุนทุกครั้งจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก 
ผูม้อี�านาจอนมุตัติามอ�านาจอนมุตัขิองบรษัิทฯ (Delegation of Authority)  
ทั้งนี้  ผู ้มีอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ อาจก�าหนดให้มีการแต่งตั้ง 
คณะท�างานเพือ่ท�าหน้าทีศ่กึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุ (Feasibility)  
และความเหมาะสมในการลงทุน โดยค�านึงถึงความจ�าเป็น เหมาะสม 
และประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั และจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

51
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

2.2.4.4 นโยบายการลงทุน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุโครงการท้ังในประเทศและต่างประเทศ การลงทุน 
โดยตรง (Direct Investment) การเข้าลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น
หรือการเข้าร่วมทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับ
พันธมิตร มีการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
คุ้มค่ากับการลงทุน รวมถึงมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติก�าหนดนโยบาย
การลงทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) บริษัทฯ เน้นนโยบายการลงทุนในกิจการที่มีผู้บริหารของกิจการ

ดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจว่า ทีมบริหาร
จะสามารถดูแลและบริหารงานให้กิจการมีผลการด�าเนินงานที่ดี  
ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ จะดแูลตดิตามการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ  
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานประจ�าปี การขยายงาน และการ
ลงทุนเพ่ิมให้เป็นไปตามนโยบายเดียวกัน อีกทั้งยังมีการจัดต้ัง
หน่วยงานตรวจสอบ (Audit Unit) เพือ่เข้าตรวจสอบบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อย ให้มีการด�าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ
บรษิทัอย่างมปีระสทิธิภาพ มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน

2) บริษัทฯ เน้นการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์เพื่อการพาณิชย์และลงทุนธุรกิจ
ที่สนับสนุนและ/หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งน้ี 
บรษัิทฯ จะพจิารณาศกัยภาพการเตบิโตและความเสีย่งของธรุกจิ
ที่จะเข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายไม่ท�าธุรกิจที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) 

3) ในกรณีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือกิจการที่บริษัทฯ มีอ�านาจ 
ควบคมุ จะเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ และอาจมกีารส่งตวัแทน 
จากบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เพื่อร่วมใน
การบริหารงานกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในกิจการดังกล่าว

4) ก�าหนดให้ในการลงทุนทุกครั้งต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติ
จากผูม้อี�านาจอนมุตัติามอ�านาจอนมุตัขิองบรษิทัฯ (Delegation 
of Authority) ทัง้นี ้ผูม้อี�านาจอนมุตัขิองบรษิทัฯ อาจก�าหนดให้ม ี
การแต่งตัง้คณะท�างานเพือ่ท�าหน้าทีศ่กึษาความเป็นไปได้ของการ
ลงทุน (Feasibility) และความเหมาะสมในการลงทุน โดยค�านึง 
ถึงความจ�าเป็น เหมาะสม และประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือ
หุ้นเป็นส�าคัญ

5) ก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารหรอืคณะท�างานซึง่เป็นผูน้�าเสนอการลงทนุ
ต้องวิเคราะห์
5.1  งบประมาณและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมถึงแหล่ง 

เงินทุน และโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที่บริษัทฯ จะเข้า
ลงทุน

5.2  การเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Synergy) กับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility)  
ผลตอบแทนในการลงทนุทีค่าดว่าจะได้รบั (Expected Return)  
ความเส่ียงและแนวทางในการบริหารหรือลดความเสี่ยง  
รวมถึงประเด็นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.3  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
6) ก�าหนดให้แผนการลงทุนมีการพิจารณาการท�า Due Diligence  

ในประเดน็ต่างๆ ได้แก่ ผูถ้อืหุ้นทีแ่ท้จรงิ (Ultimate Shareholder)  
ข้อมูลทางด้านเทคนิค บัญชีการเงิน รวมถึงประเด็นทางด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

7) ทั้งนี้ โครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมหรือโครงการเพื่อ
การกุศลหรือโครงการอื่นท่ีมีความส�าคัญต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ  
คณะท�างานสามารถส่งรายละเอยีดโครงการมาให้ผูม้อี�านาจอนมุตัิ
การลงทุนตามอ�านาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของ 
บริษัทฯ พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

8) ก�าหนดให้การลงทุนต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของประกาศ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่มีนัยส�าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
รวมถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญที่เข้าข่าย
เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

9) ก�าหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและผลการด�าเนินงานของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการที่
เกีย่วข้อง เช่น คณะกรรมการงบประมาณ และ/หรอืคณะกรรมการ 
บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ สิ้นไตรมาส
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบัริษัที่
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบัริษัที่

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: 
• ผ้�ถือหุ�นในส่วนที่ี่เหลือของ TUKL ได�แก่ PT, MSK และกลุ่ม AVANTI ซึ่งถือหุ�นในสัดส่วนร�อยละ 25.0 และร�อยละ 10.0 ของทีุ่นจดที่ะเบียนช�าระแล�วของ TUKL ตามล�าดับ และทีุ่นช�าระแล�วของ TUKL ค�านวณจากผลรวมของม้ลค่า

ทีุ่นช�าระแล�วในสกุลเงินบาที่ 
• ผ้�ถือหุ�นในสัดส่วนที่ี่เหลือของ AMG-TFM คือ กลุ่ม AMG ซึ่งถือหุ�นในสัดส่วนร�อยละ 49.0 และทีุ่นช�าระแล�วของ AMG-TFM ค�านวณจากผลรวมของม้ลค่าทีุ่นช�าระแล�วในสกุลเงินบาที่ 

PT MSK

AVANTI

SRINIVASA
AMG

65%

25%

49%

5%

5%

51%

บร�ษัทฯ

TUKL
ทุนชําระแลว 458.2 ลานบาท

AMG - TFM
ทุนชําระแลว 60.7 ลานบาท

ล�าดับ บริษัท
สถานที่ตั้ง
ส�านักงาน

ใหญ่

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท)

ทุนช�าระ
แล้ว 
(ล้าน
บาท)

จ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด

จ�านวนหุ้น
ที่ถือ

อัตราการ
ถือหุ้น

ชนิด
ของหุ้น

1 บริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสมา 
เลสทารี จ�ากัด (TUKL) โทรศัพท์ 
+62 (0) 31-7491000

อินโดนีเซีย ผลิตและ
จ�าหน่าย
อาหารสัตว์

458.2 458.2 19,992,000 
หุ้น

12,994,800 
หุ้น

65% หุ้นสามัญ

2 AMG-Thaiunion Feedmill 
(Private) Limited 
(AMG-TFM) โทรศัพท์ 
+92 (0) 34-58460707

ปากีสถาน ผลิตและ
จ�าหน่าย
อาหารสัตว์

60.7 60.7 30,000,000 
หุ้น

15,300,000 
หุ้น

51% หุ้นสามัญ
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1.3.2  รายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)1 255,000,075 51.00

2. กลุ่มนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ2

 2.1 นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 59,190,500 11.84

 2.2 นางนิตยา บุญมีโชติ 4,500,000 0.90

 รวมกลุ่มนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 63,690,500 12.74

3. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ 15,500,000 3.10

4. นางสาวรุ่งทิวา บุญมีโชติ 9,425,000 1.89

5. เด็กชายกานตพงศ์ เปี่ยมพงศ์สุข 7,500,000 1.50

6. นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ 6,977,300 1.40

7. นายชินโชติ บุญมีโชติ 5,625,000 1.13

8. นายโชติวัฒน์ บุญมีโชติ 5,000,000 1.00

9. นายธนโชติ บุญมีโชติ 4,125,000 0.83

10. นายบุญปวีณ บุญมีโชติ 4,125,000 0.83

11. ผู้ถือหุ้นอื่น 123,032,125 24.61

รวมทั้งหมด 500,000,000 100.0

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ TU จ�านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ

1. ครอบครัวจันศิริ 935,296,296 19.60

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 632,685,519 13.26

3. MITSUBISHI CORPORATION 347,745,120 7.29

4. ครอบครัวนิรุตตินานนท์ 327,242,084 6.86

5. ส�านักงานประกันสังคม 216,707,008 4.54

6. MS. JARUNEE CHINWONGWORAKUL 152,421,200 3.19

7. STATE STREET EUROPE LIMITED 118,776,424 2.49

8. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) * 116,682,800 2.45

9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 99,471,038 2.08

10. ครอบครัวบุญมีโชติ 84,242,980 1.77

รวมทั้งหมด 3,031,270,469 63.53

หมายเหตุ:
1 ผ้�ถือหุ�น 10 รายแรกของ TU ตามที่ะเบียนรายชื่อผ้�ถือหุ�น ณ วันที่ี่ 30 ธันวาคม 2564 โดยนับรวมการถือหุ�นที่ี่เกี่ยวข�องและผ้�ที่ี่อย้่ภายใต�ผ้�มีอ�านาจควบคุมเดียวกัน รวมเป็นกลุ่มเดียวกันประกอบด�วย

หมายเหตุ: 
* จ�านวนหุ�นซื้อคืนของ TU
2 นางนิตยา บุญมีโชติ มีความสัมพันธ์เป็นค้่สมรสของนายฤที่ธิรงค์ บุญมีโชติ
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(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และสาระส�าคัญต่อการด�าเนินงาน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใดๆ อย่างไรก็ดี 
บรษัิทฯ ได้มกีารเข้าท�าข้อตกลงในสญัญาการร่วมค้ากบัผูถ้อืหุน้รายอืน่
ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2564

ล�าดบั รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
29 ตุลาคม 

2564*

จ�านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2564

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง) ในปี 

2564

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

1 นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

59,190,500 59,190,500 - 11.84%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,500,000 4,500,000 - 0.90%

2 นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการและกรรมการ
บริหาร

250,025 3,250,000 3,000,000 0.65%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3 นายเชง นิรุตตินานนท์ กรรมการ 250,025 250,025 - 0.05%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 6,800 6,800 - 0.00%

4 นายชาน ชู ชง กรรมการ 250,000 250,000 - 0.05%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5 นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ กรรมการ กรรมการ
บริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

15,500,000 15,500,000 - 3.10%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6 นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8 ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ล�าดบั รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
29 ตุลาคม 

2564*

จ�านวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2564

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง) ในปี 

2564

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%)

10 นายสุชาติ ยุดดร รองประธานอาวุโส และ
รักษาการรองประธาน
ขายและการตลาด

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

11 นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงินและ
เลขานุการบริษัท

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

12 นายกฤศกร โชติกมลวรภัทร รองประธานปฏิบัติการ
และโรงงาน

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13 นายปรีชา บางนกแขวก รองประธานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

14 นายคมกฤช ภาวศุทธินนท์ รองประธานบัญชีการเงิน
และสินเชื่อ

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

15 นางสาวกันทิมา รื่นอารมย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

16 นางสาวิตรี ใจประสงค์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

* วันแรกที่ี่บริษััที่ฯ เข�าจดที่ะเบียนเป็นหลักที่รัพย์ในตลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย

1.4 จำานวนทีุ่นจดำที่ะเบั่ยนและทีุ่นชำาระแล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 
1,000,000,000 บาท โดยเป็นทนุช�าระแล้วทัง้สิน้จ�านวน 1,000,000,000 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 2.0 บาท 

1.5 การออกหลักที่รัพย์อื�น
ไม่มี

1.6 นโยบัายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีของบรษิทัฯ ได้ 
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้

จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก�าไรสมควรพอ
จะท�าเช่นน้ัน แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
รวมกันเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50.0 ของก�าไรสุทธิตาม 
งบการเงนิรวม หลงัจากการหักทนุส�ารองต่างๆ ทกุประเภทตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยจ�านวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้อง
ไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผล
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด�าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสดของบริษัทฯ แผนการ
ลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี และความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อ
ขยายธุรกิจในอนาคต การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือ
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เป็นเงนิทนุหมนุเวียนภายในบริษทัฯ เงือ่นไขและข้อจ�ากัดตามท่ีก�าหนด 
ในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ตามความจ�าเป็น ความ
เหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของ
บริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษัิทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการ
บริษัทย่อยมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า
บริษัทย่อยมีผลก�าไรสมควรพอจะท�าเช่นน้ันได้ แล้วให้คณะกรรมการ
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราว
ต่อไป

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
รวมกันเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50.0 ของก�าไรสุทธิตามงบ 
การเงนิรวม หลังหักทุนส�ารองต่างๆ ทกุประเภทตามข้อบงัคบัของบรษิทั
ย่อย และตามกฎหมายแล้ว (ในกรณทีีบ่รษัิทย่อยนัน้ไม่มงีบการเงนิรวม 
จะพจิารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยนัน้) 

โดยจ�านวนเงินป ันผลที่จ ่ายจะต ้องไม ่ เกินกว ่าก�าไรสะสมของ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 
เป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของ
บรษิทัย่อย กระแสเงนิสดของบรษิทัย่อย แผนการลงทนุของบรษิทัย่อย 
ในแต่ละปี และความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต 
การส�ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบรษิทัย่อย เงือ่นไขและข้อจ�ากัดตามทีก่�าหนดในสญัญากูย้มืเงนิ 
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติ
ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ ตามความจ�าเป็น ความเหมาะสม  
และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควร 

ทั้งนี้ บริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสมา เลสทารี จ�ากัด (TUKL) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน 
แห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักรการผลิต และเพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ TUKL โดยสัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีเงื่อนไขว่า 
ในระหว่างที่มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมตามสัญญาฉบับนี้ TUKL ตกลง
ที่จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล หรือคืนเงินทุนหรือสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้น 
และ/หรือกรรมการของ TUKL 

2561 2562 2563

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น 2.05 บาท 1.00 บาท 0.50 บาท

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 1.95 บาท 0.60 บาท 1.15 บาท

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 95.09% 59.75% 230.00%1

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง

หมายเหตุ:
1 ปี 2564 บริษััที่ฯ จ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุที่ธิ 0.40 บาที่/หุ�น จากอัตราก�าไรสุที่ธิต่อหุ�น 0.50 บาที่ (จ�านวนหุ�นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 425 ล�านหุ�น) คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุที่ธิเที่่ากับ 83.9% และจ่ายจากก�าไรสะสม 

0.75 บาที่/หุ�น จากอัตราก�าไรสะสมต่อหุ�น 0.76 บาที่ (จ�านวนหุ�น 410 ล�านหุ�นก่อน IPO) คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุที่ธิเที่่ากับ 98.5%
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คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียง 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธผิล คณะท�างานบริหารความเสีย่ง 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ก�ากับดูแลการพัฒนา
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึรายงานความเสีย่งส�าคญัของกลุม่
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ โดยคณะท�างานบริหาร
ความเส่ียงเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างสม�า่เสมอ ซึง่คณะท�างานบรหิารความเสีย่งจะ
ประกอบด้วย ฝ่ายบรหิารและผูบ้ริหารระดบัสงูในสายงานทีเ่กีย่วข้องกบั
ปัจจยัเสีย่งนัน้ๆ โดยจะท�าการวเิคราะห์ถงึสาเหตทุีท่�าให้เกดิความเสีย่ง  
เพือ่ก�าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงออกเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน  
เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งนัน้ หรือลดผลกระทบจากความเสีย่งนัน้  
รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดไว ้  
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทต่อไป

2.1 นโยบัายและแผนการบัริหารความเส่�ยง
บริษัทฯ ตระหนักดีว ่าการบริหารและจัดการความเส่ียงอย่างมี 
ประสิทธิภาพถอืเป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยส่งเสรมิ 
ให้พนกังานมีทัศนคตทิีด่แีละมคีวามเข้าใจต่อความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ในธรุกจิ 
ตลอดจนมีเคร่ืองมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  
การบรหิารความเส่ียงอย่างมปีระสิทธภิาพ ต้องสร้างวฒันธรรมทีเ่หมาะสม 
และมีการปฏิบัติตลอดทั้งองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยง
บริษัทฯ แสดงออกถึงความมุ่งม่ันที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากระดับผู้น�าองค์กร  
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและก�ากับดูแลให้มีกระบวนการบริหาร
ความเสีย่งท่ีเป็นระบบเพ่ือให้กลายมาเป็นส่วนหนึง่ของวัฒนธรรมองค์กร  
มกีารสือ่สารนโยบาย กรอบโครงสร้าง แนวปฏิบตั ิและจัดโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นแบบแผน นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยง 
เป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในกระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ซึ่งในบางกรณี
แผนบรหิารความเสีย่งอาจส่งผลต่อต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ หรอืต้องปรบัเปลีย่น
กระบวนการปฏิบัติงาน แต่ไม่ใช่ข้อยกเว้นของการบริหารจัดการของ 
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้ค�ามั่น
สัญญาในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระเบียบวินัยและจริยธรรมทางธุรกิจ 
หรือการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานรับทราบเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงตั้งแต่วันแรกที่ร่วมงานกับบริษัทฯ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม กจิกรรม ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น รวมถงึการสร้างแรงจงูใจอืน่ๆ 
เช่น การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง

 การบัริหาร
จัดการความเสี่ยง
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2.2 ปัจจยัความเส่�ยงต่อการดำำาเนินธุรุกิจของบัรษิทัี่ฯ
ปัจจัยความเส่ียงต่อการด�าเนินธุรกิของบริษัทฯ ที่อาจจะมีผลกระทบ 
ต่อผลตอบแทนจากการลงทนุของผูล้งทนุอย่างมนียัส�าคญั และแนวทาง
ในการป้องกันความเสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) โรคระบาดชนิดร้ายแรงในสัตว์น�้า 
ปัญหาโรคระบาดเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมการ 
เพาะเล้ียงสัตว์น�้า เนื่องจากโรคระบาดอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
อย่างรนุแรง ฉับพลนั และส่งผลกระทบในวงกว้าง ทัง้น้ี ในอดีต ประเทศไทย
เคยประสบปัญหาโรคระบาดร้ายแรงในสัตว์น�า้ ได้แก่ โรคตายด่วน (Early  
Mortality Syndrome (EMS)) (“โรค EMS”) ในกุ้ง ซึ่งท�าให้ผลผลิต
กุ้งของประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ จากประมาณ 540,000 ตัน 
ในปี 2555 เป็นประมาณ 250,000 ตัน และ 200,000 ตัน ในปี 2556 
และ 2557 ตามล�าดบั อนัเป็นผลมาจากการเกดิโรค EMS ในช่วงปลายปี 
2555 โดยปรมิาณการจ�าหน่ายอาหารกุง้ในประเทศในช่วงเวลาดงักล่าว 
ลดลงจาก 810,000 ตัน ในปี 2555 เป็นประมาณ 375,000 ตัน และ 
300,000 ตัน ในปี 2556 และ 2557 เป็นต้น (อ้างอิงข้อมูลจากสมาคม
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย) ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการเกิด
เหตกุารณ์โรคระบาดร้ายแรงในสตัว์น�า้ในอนาคต ซึง่อาจเกดิขึน้ทัง้ในกุง้
และ/หรือในปลาอนัจะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อปรมิาณการเพาะเลีย้ง
สตัว์น�า้ ปรมิาณความต้องการอาหารสตัว์น�า้ในอตุสาหกรรมโดยรวม และ
ปริมาณการผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้า รายได้ ผลการด�าเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และหน่วยงานภาคเอกชน 

รวมถงึบรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัในด้านการวจิยัและพฒันาด้าเทคโนโลยี
เพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งกุง้ ทัง้ในด้านการปรบัปรุงพนัธุก์ุง้ 
ที่มีคุณภาพดี การปรับปรุงแนวทางการเพาะเล้ียงกุ้งอย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมตามหลกัสขุอนามยัเพือ่ป้องกนัโรค รวมถงึการวนิจิฉยัโรค 
ที่รวดเร็ว เป็นต้น จนส่งผลให้ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความ
ก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งระดับหน่ึง 
ซึ่งอาจสามารถช่วยลดโอกาสเกิดโรคระบาดร้ายแรง และ/หรือช่วย
ให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีในเหตุการณ์ที่เกิดโรคระบาด รวมถึงช่วย 
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดโรคระบาดได้ และบริษัทฯ 
ยงัได้ด�าเนนิการให้ความรู/้ ข่าวสารต่างๆ แก่เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น�า้ 
โดยหน่วยงานวิชาการของบริษัทฯ

(2) ความเสี่ยงจากการที่อุตสาหกรรมการผลิตกุ ้งของไทย 
พึ่งพิงตลาดส่งออกเป็นหลัก
ในปี 2561, 2562, 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารกุง้ เท่ากบั 2,540.5 ล้านบาท 2,430.1 ล้านบาท 2,100.4 
ล้านบาท และ 2,395.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
50 - 52 ของรายได้รวมของบรษิทัฯ ในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้ด้วยความ 
ที่อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งของไทยมีการพ่ึงพิงตลาดส่งออกเป็นหลัก 
โดยปริมาณผลผลิตกุ้งในประเทศไทย (รวมปริมาณผลผลิตกุ้งท่ีได ้
จากการเพาะเลีย้งและปรมิาณผลผลติกุง้จากการน�าเข้า) ประมาณร้อยละ  
48 - 69 ของปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลในประเทศไทยในปี 2561 - 2563 
เป็นการผลิตเพ่ือส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีประเทศ
และ/หรือภูมิภาคผู้น�าเข้าที่ส�าคัญของประเทศไทยและของโลก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน เป็นต้น 

ประเทศ/ ภูมิภาค

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 6 เดือนแรก 2564

ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ ตัน ร้อยละ

1. สหรัฐอเมริกา 43,215 24.5 43,730 29.3 17,516 24.8

2. ญี่ปุ่น 39,086 22.1 32,221 21.6 15,978 22.6

3. อาเซียน 20,088 11.4 21,129 14.1 9,482 13.4

4. ประเทศอื่นๆ 74,107 42.0 52,411 35.1 27,603 39.1

รวมปริมาณการส่งออก 176,496 100.0 149,491 100.0 70,579 100.0

ปริมาณการส่งออกผลผลิตกุ้งของประเทศไทยในช่วงปี 2562 - 2564

ที่ี่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค�าสินค�าประมงระหว่างประเที่ศ กรมประมง
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ปริมาณการเพาะเลี้ยงกุ ้งใน
ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปตาม (1) ปรมิาณอปุสงค์และอปุทาน
กุง้ในตลาดส่งออก ซึง่จะเปลีย่นแปลงไปตามอปุสงค์ของประเทศและ/
หรือภูมิภาคผู้น�าเข้าหลักดังกล่าว และอุปทานของประเทศผู้ส่งออก
ผลผลิตกุ้งที่ส�าคัญ ซ่ึงได้แก่ อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย 
เป็นต้น ตามล�าดบั (2) ความสามารถในการแข่งขนัของผูผ้ลติกุง้ของ
ประเทศไทยในตลาดส่งออกเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศส่งออกอื่น  
ซ่ึงรวมถงึปัจจยัด้านคณุภาพของผลผลิตกุง้ ความสามารถในการบริหาร 
จัดการต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต อัตราค่าเงิน และ
ความสามารถในการแข่งขนัทีเ่กดิจากการได้รบัการสนบัสนนุ/ ถกูกดีกัน
ทางการค้าจากประเทศผู้น�าเข้าหลกั ได้แก่ นโยบายการกดีกนัทางการค้า 
ส�าหรับประเทศท่ีมีการใช้แรงงานมนุษย์ และการให้สิทธิพิเศษทาง 
ภาษศีลุกากร (สทิธิ GSP) เป็นต้น และ (3) สถานการณ์ราคาผลผลติกุง้ 
ในตลาดส่งออก ด้วยปัจจยัดงักล่าวข้างต้น บริษทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่ง 
ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบในเชงิลบอย่างมนัียส�าคญัต่อปรมิาณ 
การส่งออกกุ้งของประเทศไทย อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณอุปสงค์และ/หรืออุปทานกุ้งในตลาดส่งออก และ/หรือผู้ผลิต
ในประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยส�าคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศส่งออกที่ส�าคัญ ทั้งในด้านความสามารถใน
การบริหารจัดการการผลิต ต้นทุนการผลิต และ/หรือประเทศส่งออกที่
ส�าคญัอืน่ได้รบัการสนบัสนนุทางการค้าจากประเทศผูน้�าเข้า และ/หรอื
กรณีที่ประเทศไทยถูกกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้น�าเข้า และ/หรือ
สถานการณ์ราคาผลผลติกุง้ในตลาดส่งออกเกดิความผนัผวนหรอืลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญ จนท�าให้ปริมาณการเพาะเลี้ยงกุ้งและปริมาณความ
ต้องการใช้อาหารกุ้งในประเทศลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ซ่ึงอาจส่งผล 
กระทบโดยตรงต่อปริมาณการขายอาหารกุ้ง รายได้ ผลการด�าเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ผ่านมา ผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ กลุ่ม TU และ 
CPF ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออก ทั้งในด้านการบริหารการ
ผลิตและต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
ราคา รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการผลิตกุ้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในระดับสากลโดยการก�าหนดแนวทางการรับซ้ือวัตถุดิบและการผลิต

สินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิต  
(Traceability) นอกจากนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตและ 
ส่งออกกุ้ง ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ดังนั้น ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
ได้พยายามออกนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการในการส่งเสริมความ
สามารถในการแข่งขันกับประเทศส่งออกอื่น เช่น การใช้เทคโนโลยีที่
ทนัสมยัเข้ามาช่วยในกระบวนการผลติเพือ่ลดการใช้แรงงาน ซึง่จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง
ด้านราคากับประเทศส่งออกอื่น รวมถึงช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาการใช้
แรงงานทีผ่ดิกฎหมาย และการออกมาตรการควบคมุการท�าประมงเพือ่
ลดโอกาสในการเกิดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการ
รายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing) ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) 
(“การประมงทีผ่ดิกฎหมาย (IUU)”) เพือ่ลดการกดีกนัทางการค้าจาก
ประเทศผู้น�าเข้าที่ส�าคัญ 

(3) ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุ 
(SARS) โรคทางเดนิหายใจเฉยีบพลันในประเทศตะวนัออกกลาง (MERS) 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 หากไม่
สามารถควบคุมได้ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
บรรยากาศในการประกอบธุรกิจโดยรวมในประเทศไทย รวมถึงในต่าง
ประเทศ โดยล่าสุดในเดือนมกราคม 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอย่าง
รุนแรงในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ ท�าให้ต่อมา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศ
ให้การแพร่ระบาดดังกล่าวเป็นการแพร่ระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) 
ซึง่เริม่ส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศและท�าให้
เกดิภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อ
ความต้องการบริโภคสตัว์น�า้ในประเทศ ซึง่ส่วนหนึง่มาจากปรมิาณความ
ต้องการบรโิภคสตัว์น�า้ของนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเช่น กุง้ และปลากะพง 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ที่ลดลง รวมถึงการลดลงของปริมาณการส่งออกกุ้ง ซึ่งปัจจัยดังกล่าว 
ส่งผลให้ราคาสัตว์น�้าลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึงเป็นผลให้ปริมาณ
การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ และปรมิาณการขายอาหารสตัว์น�า้ในประเทศโดย
รวมลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อปริมาณการขายสินค้า และความสามารถในการจ่ายช�าระ
ค่าสินค้าของลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ รายได้ 
ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากนี้  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังส่งผลกระทบต่อความคบืหน้าของการลงทนุในประเทศ
อนิโดนเีซยี (ผ่าน TUKL) ซึง่จะล่าช้าลง ประมาณ 1 ปี เนือ่งจากบรษิทัฯ  
มีการชะลอการลงทุนในปี 2563 รวมถึงการส่งมอบเครื่องจักรของ 
ผู้ผลิตล่าช้ากว่าท่ีก�าหนดไว้ ท�าให้ช่วงเวลาที่คาดว่าจะสามารถเริ่ม
ด�าเนินธุรกิจได้ในปี 2563 ตามแผนการลงทุนเดิม ในปี 2564 ได้เริ่ม
ด�าเนินการก่อสร้างและคาดการณ์ว่าจะด�าเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 
ของปี 2565

บรษิทัฯ มแีนวทางบรหิารความเสีย่งเพ่ือรบัมอืกบัการแพร่ระบาดอย่างมี 
ประสทิธภิาพตัง้แต่เกดิโรคระบาด บริษทัฯ ได้ริเร่ิมมาตรการและทมีบรหิาร 
ภาวะวิกฤต (Crisis Management Teams: CMTs) บริษัทฯ ให้ความ
ส�าคัญยิ่งต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 
คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น บริษัทปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและ
หน่วยงานท้องถิ่นก�าหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งออกมาตรการความ
ปลอดภยัทีค่รอบคลมุทุกกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัการด�าเนนิงานและนอก
สถานที่ท�างาน เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่และการจ�ากัด 
ผู้มาติดต่อ การติดตั้งจุดล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอล์ที่ทางเข้า 
และพืน้ทีส่่วนกลาง จดัระเบยีบพืน้ทีก่ารท�างานและพืน้ทีส่่วนกลางใหม่
เพื่อให้มีการรักษาระยะห่างและการป้องกันอย่างเพียงพอ จัดให้มีการ
ท�างานจากบ้านและการสลบักลุม่เข้าพืน้ทีท่�างาน มากเท่าท่ีจะเป็นไปได้

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่มีการระบาดรอบใหม่
กระจายตวัอย่างรวดเรว็ในจังหวดัสมทุรสาคร จนถงึต้นเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2564 บรษิทัฯ ได้ท�าการตรวจหาเชือ้พนกังานทกุคนทีท่�างานในจงัหวดั 
สมุทรสาคร 2 ครั้ง บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อ  
ตามแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล ระบุและตรวจหาเชื้อผู้มีความเสี่ยง 
ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ และท�าความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่มีผู้มาติดต่อ
อย่างละเอียด นอกจากนี ้บางโรงงานของบรษิทัฯ อยูใ่นโครงการ "Bubble 
and Seal" ตามข้อก�าหนดของรัฐบาล

ในส่วนของการผลติและห่วงโซ่อปุทาน นอกจากมาตรการตามทีไ่ด้กล่าว
ข้างต้น โรงงานทัง้หมดของบรษิทัฯ มแีผนการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง
ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด ซ่ึงมีการปรับปรุงข้อมูลตามสถานการณ์ 
แผนการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง ตวัอย่างเช่น การเพิม่การผลติสนิค้า 
และการส�ารองวสัดจุ�าเป็นต่อการผลติ พจิารณาสถานะคูค้่าของบรษิทัฯ 
และวางแผนจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านคู่ค้า เช่น หลีกเลี่ยงการ 

พึ่งพิงคู่ค้าเพียงรายเดียว และพัฒนาแผนทางเลือกโรงงานผลิตส�ารอง
หากมีโรงงานต้องหยุดการผลิตเป็นการชั่วคราว ณ เดือนกุมภาพันธ์  
ปี 2564 โรงงานทัง้หมดของบรษิทัฯ ยงัคงเปิดด�าเนนิการ ไม่มผีลกระทบ 
ต่อก�าลังการผลิต และสามารถส่งสินค้าได้ตามก�าหนด

ส�าหรบัผลกระทบต่อความคบืหน้าของการลงทนุในประเทศอนิโดนเีซยี 
(ผ่าน TUKL) บริษัทฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าและรายงานในที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่างสม�า่เสมอ โดยบรษิทัฯ ได้ใช้ 
ความพยายามอย่างดทีีส่ดุในการด�าเนนิการต่างๆ ทีส่ามารถท�าได้ล่วงหน้า 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ TUKL ในการติดตั้งเครื่องจักร 
และ/หรือเริ่มด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เริม่คลีค่ลาย
หรือสิ้นสุดลง

(4) ความเสีย่งจากความผันผวนของวตัถดิุบหลักทีใ่ช้ในการผลิต 
ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ 
ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นต้นทุนส�าคัญของบริษัทฯ โดยในช่วงปี 2561 - 
2563 และในปี 2564 ต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 80  
ของต้นทุนขายรวมของบริษัทฯ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่ส�าคัญ 
ของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบในกลุ่มวัตถุดิบหลัก ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบ 3 
กลุ่มส�าคัญ คือ วัตถุดิบกากถั่วเหลือง วัตถุดิบแป้งสาลี และวัตถุดิบปลา
ป่น (คิดรวมกันเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 65 ของต้นทุนวัตถุดิบของ 
บรษิทัฯ ในปี 2561 - 2563 และในปี 2564) โดยราคาของวตัถดุบิในกลุม่ 
วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการใช้วัตถุดิบ (อุปสงค์) ซึ่งโดยหลักจะเป็นไปตามความต้องการใช้
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สตัว์ เป็นต้น และอปุทานของวตัถดุบิในกลุม่วตัถดุบิหลกั ทัง้นี ้เนือ่งจาก
วัตถุดิบดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่ได้จากการน�าวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ 
คือ ถั่วเหลือง ข้าวสาลี และปลา มาแปรรูป ส่งผลให้ปริมาณการผลิต
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สารบััญ



ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

วตัถดุบิในกลุม่วัตถดุบิหลกัจะเปลีย่นแปลงไปตามการเปลีย่นแปลงของ
ปริมาณ และ/หรือราคาของวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ (สินค้าโภคภัณฑ์ 
(Commodity)) กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตและ/
หรอืราคาของวตัถดุบิแต่ละชนดิในแต่ละช่วงเวลาอาจมคีวามไม่แน่นอน
และ/หรือมีความผันผวน ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ โดย
หลักได้แก่ (1) อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก (2) สภาพภูมิอากาศ 
(3) ฤดูกาล เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต
วัตถุดิบ อีกทั้งเนื่องจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติดังกล่าว
แต่ละประเภท คือ ถั่วเหลือง ข้าวสาลี และปลา ต้องอาศัยระยะเวลา 
ในการเพาะปลกูหรอืเจรญิเติบโต ดงันัน้ ในกรณทีีป่รมิาณความต้องการ
ใช้วัตถุดิบประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทเพิ่มขึ้นในปริมาณ
มากอย่างฉับพลัน ผู้ผลิตวัตถุดิบดังกล่าวแต่ละชนิดอาจไม่สามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตวัตถุดิบในปริมาณมากภายในระยะเวลาอันสั้นตาม
ปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบแต่ละประเภทได้ อันจะเป็นผลให้ราคา
ของวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ และวัตถุดิบในกลุ่มวัตถุดิบหลักดังกล่าว 
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

นอกจากนี้ ในบางช่วงเวลา ภาครัฐอาจมีการออกกฎหมายและ/หรือ
มาตรการในการควบคุมแนวทางการจัดหาวัตถุดิบบางประเภทซึ่งอาจ
ส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวเป็นไปได้ยากขึ้นหรือมีต้นทุนในการ
จัดหาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น การออกมาตรการควบคุมการท�าประมง
เพื่อลดโอกาสในการเกิดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) อันเป็นผล
ให้ปริมาณปลาป่นที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาดลดลง และมีราคาปรับตัว
สูงขึ้น เป็นต้น 

ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่
ราคาของวัตุถดิบในกลุ่มวัตถุดิบหลักดังกล่าวประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือหลายประเภทมีความผันผวน จนส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการ
จดัหาวัตถุดบิท่ีเพิม่ข้ึนอย่างมนียัส�าคญั ในขณะทีบ่รษิทัฯ อาจไม่สามารถ
ปรับราคาขายของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
วัตถุดิบได้ทั้งหมดและ/หรือบางส่วน ซ่ึงจะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต 
อัตราก�าไร และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเส่ียงจากความผันผวนของ
วตัถดิุบอย่างเป็นระบบ เริม่ตัง้แต่ในกระบวนการคดัเลอืกผูจั้ดหาวตัถุดบิ 
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จ�าหน่าย
วัตถุดิบรายใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งมีการจัดหาวัตถุดิบในปริมาณ
มาก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ในระดับหน่ึงว่าผู้จัดหาวัตถุดิบ 
ดังกล่าวจะมีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่องและ
เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ ด้วยราคาที่
เหมาะสม ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ�าหน่าย
วตัถุดบิแต่ละประเภทดังกล่าว จากการเป็นคู่ค้ากนัมาเป็นระยะเวลานาน 
และมีบริษัทฯ เป็นลูกค้ารายส�าคัญจากการมีปริมาณค�าสั่งซื้อที่สูงอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้ในช่วงเวลาที่ปริมาณวัตถุดิบในท้องตลาดมีปริมาณ
ลดลง และ/หรือไม่เพียงต่อความต้องการของผู้ซ้ือทุกราย ผู้จ�าหน่าย

วัตถุดิบดังกล่าวจะพยายามบริหารจัดการสินค้าของตนเพื่อให้สามารถ
จัดหาวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องกับความ
ต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ 

อีกทั้งในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ยังมีการก�าหนดให้ทีมงานฝ่ายจัดซื้อของ 
บริษัทฯ ติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณและราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด
และสม�่าเสมอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนจัดซื้อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ด้านปริมาณและราคาวัตถุดิบ โดยในบางกรณี ทีมงานฝ่าย
จดัซือ้จะมกีารประสานงานกบัผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถุดบิเพือ่ตกลงราคารบัซ้ือ
วตัถดุบิ รวมถงึท�าการก�าหนดปริมาณการส่งมอบส�าหรบัแต่ละช่วงเวลา
เป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ ทีมงานฝ่ายจัดซื้ออาจมีการพิจารณาเก็บ
ส�ารองวัตถุดิบบางประเภทที่มีอายุการเก็บรักษาได้ค่อนข้างนาน เช่น 
วตัถดุบิปลาป่น ในช่วงเวลาทีว่ตัถดิุบดงักล่าวมแีนวโน้มทีอ่าจขาดแคลน
ตามความจ�าเป็นในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถ
จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอตามปริมาณที่ต้องการด้วย
ต้นทุนที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงทาง 
ด้านวตัถดุบิอย่างยัง่ยนืโดยการจดัตัง้ทมีงานฝ่ายวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑ์ 
เพื่อคิดค้นและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ ที่สามารถน�ามาใช้ในการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเพิ่มความหลากหลายของวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตของบริษัทฯ ลดการพ่ึงพิงวัตถุดิบประเภทใดประเภทหนึ่ง  
ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการต้นทนุวตัถดุบิของบรษิทัฯ อกีด้วย

(5) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระคืนค่าสินค้าจากลูกหนี้
บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มร้านค้าจ�าหน่ายอาหารสัตว์ และ
เจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise (SME)) 
(“SME”) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้เนือ่งจากธรุกจิเพาะเลีย้ง
สัตว์น�้าเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเงินลงทุนตั้งต้นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะใน
ช่วงแรกของการด�าเนินธุรกิจ ทั้งค่าใช้จ่ายการจัดหาพื้นที่และอุปกรณ์
ในการด�าเนินงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ค่าลูกพันธุ์สัตว์น�้า และค่า
อาหารสัตว์น�้า เป็นต้น อย่างไรก็ดี เจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าซ่ึง
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SME ซึ่งอาจไม่มีความสามารถในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอส�าหรับการลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ทั้งหมดด้วยตนเอง วงเงินสินเชื่อ (Credit Limit) และระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า (Credit Term) จึงถือเป็นหนึ่งปัจจัยส�าคัญในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น�้าของเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และ 
ร้านค้าจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�า้ ซึง่ต้องมกีารให้วงเงนิสนิเชือ่ (Credit Limit) 
และการให้ระยะเวลาการให้สนิเชือ่การค้า (Credit Term) แก่ฐานลกูค้า
ซึง่เป็นเจ้าของฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น�า้อกีทอดหนึง่ ดังนัน้ เพือ่ประโยชน์
ทางด้านการค้า ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้า รวมถึงบริษัทฯ จะมี 
แนวทางการขายสินค้าแบบสินเชื่อโดยการให้ระยะเวลาการให้สินเช่ือ 
การค้า (Credit Term) แก่ลูกค้ากลุ่มเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  
และกลุ่มร้านค้าจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้า ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่าง 
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กันไปตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้า
แต่ละราย โดยบริษัทฯ มีการจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าในรูปแบบที่มี 
การให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ในสัดส่วนเกือบ
ทั้งหมด โดยมีระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) แก่ลูกค้า
ประมาณไม่เกิน 60 วัน

ทัง้นี ้เนือ่งจากกลุ่มลูกหนีข้องบรษิทัฯ คอื กลุม่ร้านค้าจ�าหน่ายอาหารสตัว์  
และกลุ่มเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการ 
SME โดยส่วนใหญ่มีแหล่งรายได้หลักมาจากธุรกิจเพาะเล้ียงสัตว์น�้า  
ส่งผลให้ผลความส�าเรจ็ของการเพาะเล้ียงสัตว์น�า้เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อความ
สามารถในการช�าระหนีค่้าอาหารสตัว์น�า้ของกลุม่ลกูหนีด้งักล่าว ดงันัน้  
การทีบ่รษิทัฯ มกีารจ�าหน่ายสนิค้าเกอืบทัง้หมดในรปูแบบการให้สนิเช่ือ
การค้า (Credit Term) อาจส่งผลให้บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากกรณทีีเ่กิด
เหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบในเชงิลบต่อการด�าเนนิธรุกจิของเจ้าของฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตว์น�้า เช่น กรณีที่เกิดโรคระบาดร้ายแรงในสัตว์น�้า และ/
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ/หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลในเชิงลบ 
ต่อความส�าเรจ็ในการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้และ/หรอืปรมิาณการขายสตัว์น�า้ 
และ/หรือรายได้ของเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่เป็นลูกหนี้ของ 
บรษิทัฯ ซึง่รวมถงึสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในปี 2563 - ธนัวาคม 2564 ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส�าคัญต่อปรมิาณความต้องการบรโิภคสตัว์น�า้ เช่น กุง้และปลากะพง  
และอาหารส�าหรบัสัตว์น�า้ดงักล่าว ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ
เจ้าของฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ และ/หรอืรายได้จากการจ�าหน่ายอาหาร
สัตว์น�้าของร้านค้าจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้า จนเป็นผลให้เจ้าของฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าดังกล่าวจ่ายช�าระล่าช้าและ/หรือไม่สามารถช�าระหน้ี
ค่าสินค้าค้างช�าระคืนให้แก่บริษัทฯ และท�าให้บริษัทฯ ต้องมีการบันทึก
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู และ/หรอืบนัทกึหนีสู้ญจากการไม่ได้รบัช�าระคนื
หนีค่้าสนิค้าค้างช�าระดงักล่าว ทัง้นี ้บรษิทัฯ มลีกูหนีท้ีเ่กินก�าหนดช�าระ 
จนเป็นผลให้บรษัิทฯ มค่ีาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู เป็นจ�านวน 109.1 ล้านบาท  
101.4 ล้านบาท 105.3 ล้านบาท และ 114.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561, 2562, 2563 และ 2564 ตามล�าดับ

ความเสีย่งดงักล่าวเป็นความเสีย่งของผูป้ระกอบธรุกิจผลติและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์โดยรวม โดยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อปัจจัย
ความเสี่ยงและผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างมาก 
โดยบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระคืนค่า
สินค้าจากลูกหนี้ โดยตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย
การให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) เพื่อก�าหนด
แนวทางทีเ่ป็นมาตรฐานในการก�าหนดวงเงนิสนิเชือ่ (Credit Limit) การ
ให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) เงื่อนไขหลักประกัน
สินเช่ือ รวมถึงมีการก�าหนดอ�านาจในการอนุมัติการให้สินเชื่อโดยให้
มีการก�าหนดล�าดับขั้นในการพิจารณาก่อนน�าส่งให้ผู้มีอ�านาจลงนาม
พจิารณาอนมัุต ิเพ่ือควบคมุแนวทางการให้วงเงนิสนิเชือ่ (Credit Limit) 
และระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ของบริษัทฯ ให้มี
ความเหมาะสมและรดักมุยิง่ขึน้ โดยภายหลงัจากบรษิทัฯ ได้ปรบัเปลีย่น
แนวทางการขายและให้สินเชื่อในช่วงปี 2559 ดังกล่าว ส่งผลให้ลูกหนี้
การค้าทีเ่กนิก�าหนดช�าระตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไปมแีนวโน้มลดลงจาก 152.9 
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นประมาณ 134.4 ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 24.0 ของ
ลูกหนี้การค้ารวม (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 เป็นร้อยละ 19.7 ของลูกหนี้การค้ารวม (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสญู) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 อกีทัง้ ส�าหรบักรณลีกูหนีท้ีม่กีารค้าง
ช�าระค่าสินค้าจนเกินก�าหนดช�าระ บริษัทฯ ยังได้มีการก�าหนดแนวทาง
ในการตดิตามช�าระหนี ้โดยได้มกีารตดิตามทวงถามการช�าระค่าสนิค้าที่
ค้างช�าระอย่างสม�า่เสมอ และมกีารก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการตาม
ความเหมาะสมส�าหรบัลกูหนีแ้ต่ละกลุม่ (ซึง่แบ่งตามระยะเวลาค้างช�าระ
ของลูกหนี้) รวมถึงมีการรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็น 
รายไตรมาส จนเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับช�าระเงินคืนค่าสินค้าค้างช�าระ
จากลกูหนีบ้างราย อนึง่ หากพจิารณาค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของบรษิทัฯ  
ยังพบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงอย่างม ี
นัยส�าคัญ จากประมาณ 169.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
เป็น 114.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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(6) ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้า โดยมีผู้ประกอบการรายส�าคัญหลายราย ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าในด้านคุณภาพ 
ของสินค้า ก�าลังการผลติ รวมถงึมคีวามพร้อมในด้านแหล่งเงนิทนุในการ 
ขยายก�าลงัการผลติ อกีทัง้ยงัมผู้ีประกอบการรายใหญ่ท่ีเป็นผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมมานาน รวมถึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง

ทั้งน้ี สภาวะการแข่งขันโดยรวมในอุตสาหกรรมอาจได้รับผลกระทบ
อย่างมนียัส�าคัญจากการเปลีย่นแปลงในความสามารถในการแข่งขนัของ
ผู้ผลิตอาหารสัตว์น�้ารายส�าคัญ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ โดย
ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายส�าคัญ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ 
มีการขยายก�าลังการผลิต ซ่ึงจะเพ่ิมปริมาณอุปทานในอุตสาหกรรม  
รวมถึงอาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมรนุแรงมาก 
ยิง่ขึน้ และ/หรอืมกีารปรับเปล่ียนราคาขายซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อราคา 
ขายโดยรวมในอุตสาหกรรม หรือหากผู้ประกอบการรายส�าคัญรายอื่น
มีความสามารถในการแข่งขันในด้านอ่ืนๆ ที่ดีขึ้น เช่น ความสามารถ 
ในการจดัหาลกูกุง้ ความสามารถในการให้วงเงินสนิเชือ่ (Credit Limit) 
และระยะเวลาการให้สินเช่ือการค้า (Credit Term) ความสามารถ 
ในการออกผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 
ยิง่ขึน้ หรอืมคีวามสามารถในการปรบัตวัตามความต้องการของตลาดได้ด ี
กว่าบรษิทัฯ โดยปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของบรษิทัฯ ซึง่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อปรมิาณการขาย และ/หรอื
ราคาขายสินค้า รวมถึงรายได้ของบริษัทฯ หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ  
มค่ีาใช้จ่ายท่ีเพิม่สงูขึน้อย่างมนียัส�าคัญในการท�าการตลาด การโฆษณา 
และการจดักจิกรรมทางการตลาด ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผล
การด�าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงิน ของบริษัทฯ ได้ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้าน
ต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในด้านการพฒันาผลติภัณฑ์และสตูรการผลติ 
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในตลาดนั้นๆ เช่น 
การที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เช่น 
อาหารปลากะพง อาหารป ูอาหารปลาสลดิ และปลากดคงั เป็นต้น การ
บริหารจัดการต้นทุนการผลิตเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านราคา การจัดหาสายพันธุ์ลูกกุ้ง การจัดหาตลาดให้แก่ลูกค้า 
การก�าหนดมลูค่าวงเงินการซือ้สนิค้าและระยะเวลาการให้สนิเชือ่การค้า 
(Credit Term) ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของลูกค้า และการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นต้น ในช่วงปี 2560 - 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการขายที่เติบโตขึ้น
จาก 143,345 ตัน ในปี 2560 เป็น 167,446 ตัน ในปี 2562 หรือคิด
เป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ 8.1 ต่อปี สอดคล้องกบัการเตบิโตของ
รายได้รวม ซึง่เตบิโตขึน้จาก 4,341.7 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 4,906.8 
ล้านบาท ในปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 6.3  
ต่อปี ส�าหรับปี 2563 ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ส่งผล 

กระทบต่ออตุสาหกรรมอาหารสตัว์น�า้โดยรวมของประเทศ ทัง้นี ้ปรมิาณ
การขายอาหารกุ้งและปริมาณการขายอาหารปลากะพงโดยรวมของ
ประเทศลดลงประมาณร้อยละ 2.8 และร้อยละ 25.0 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า ตามล�าดับ อย่างไรก็ดี ปริมาณค�าสั่งซื้อของบริษัทฯ ลดลง
จาก 167,446 ตัน ในปี 2562 เป็น 163,355 ตัน ในปี 2563 หรือคิด
เป็นอัตราการลดลงเพียงร้อยละ 2.4 และมีรายได้จากการขายเท่ากับ 
4,183.8 ล้านบาท ในปีดังกล่าว และบริษัทฯ มีปริมาณค�าสั่งซื้อเพิ่ม 
สูงขึ้น จาก 163,355 ตัน ในปี 2563 เป็น 177,498 ตัน ในปี 2564 และ
มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 4,183.8 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น
เท่ากับ 4,616.7 ล้านบาท ในปี 2564 

(7) ความเส่ียงจากการท่ีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของบริษัทฯ  
จัดเป็นสินค้าควบคุม
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
ต่อเนือ่ง คอื อตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์เศรษฐกจิทีใ่ช้ในการบรโิภค
และถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิตของประชาชนท่ัวไป 
โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารสัตว์ถือเป็นหนึ่งปัจจัยส�าคัญท่ี
อาจส่งผลต่อต้นทนุการเพาะเล้ียงสตัว์และราคาขายเนือ้สตัว์ส�าหรบัการ
บรโิภคภายในประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน
ทัว่ไปในวงกว้าง ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์จงึเป็นหนึง่ในรายการสนิค้าทีอ่ยู่
ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาลให้มีราคาในระดับที่เหมาะสม 
ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการก�าหนดราคาจ�าหน่ายหรือ
การก�าหนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรมดังกล่าว  
ส�านกังานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ (“ส�านกังาน  
กกร.”) สังกัดกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม  
พระราชบญัญตัว่ิาด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร พ.ศ. 2542 โดยกรมการค้า 
ภายใน กระทรวงพาณชิย์ จะมกีารประกาศเพือ่ก�าหนดสนิค้าและบรกิาร
ควบคุมเป็นรายปี โดยอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2562 เรื่อง การก�าหนดสินค้าและ
บริการควบคุมโดยประกาศให้สินค้าและบริการทั้งหมด 52 ประเภท  
ซึง่รวมถงึผลติภัณฑ์ประเภทอาหารสตัว์เป็นสินค้าควบคมุ โดยก�าหนดให้ 
ผู้ประกอบการในสินค้าและบริการทั้ง 52 ประเภท ที่เป็นสินค้าควบคุม 
ดงักล่าวนัน้ จะต้องรายงานการก�าหนดราคาขายสินค้าแต่ละประเภท และ 
ได้รบัอนญุาตจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์ โดยผูป้ระกอบการ 
ไม่สามารถจ�าหน่ายสินค้าในราคาท่ีสูงกว่าราคาที่ได้รายงานและ 
ที่ได้รับอนุญาตไว้ และหากผู้ประกอบการต้องการปรับเพิ่มราคาขาย
เกนิกว่าทีร่ายงานไว้ ผูป้ระกอบการจะต้องด�าเนินการรายงานและขอรบั
อนุญาตใหม่ ซึ่งกรมการค้าภายในจะพิจารณาจากความจ�าเป็นในการ 
ขอปรบัเพ่ิมในด้านต่างๆ ซ่ึงรวมถงึต้นทนุการผลติและอตัราก�าไรขัน้ต้น 
เฉลี่ยของผู้ประกอบการและของอุตสาหกรรมในภาพรวม โดยการ
พิจารณาของกรมการค้าภายในต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรจึงอาจท�า
ให้บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้ในทันทีอีกด้วย นอกจากนี้  
ในสถานการณ์ทีผ่ดิปกตจินเป็นผลให้เศรษฐกจิในประเทศมกีารชะลอตวั
และ/หรือหดตัวอย่างรุนแรง ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่หน่วยงานราชการ 
อาจขอความร่วมมอืในการควบคมุราคาอาหารสตัว์จากผูผ้ลติอาหารสตัว์ 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)64

สารบััญ



ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เช่น ในปี 2563 
ซึ่งประเทศไทยได้ประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการขอความ
ร่วมมือผ่านทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ในการควบคุมราคาจ�าหน่าย
อาหารสัตว์ อันเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องปรับลดและ/หรือควบคุมราคา
ขายอาหารสตัว์ให้เป็นไปตามช่วงราคาและในช่วงเวลาทีข่อความร่วมมอื 
โดยหน่วยงานราชการดังกล่าว 

ด้วยการทีผ่ลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ของบรษิทัฯ จดัเป็นสนิค้าควบคมุดงักล่าว  
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนราคาขายเกินกว่าราคาที ่
บรษิทัฯ ได้รายงานและได้รบัอนญุาตไว้จากหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้องได้  
บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ต้นทุน 
การผลติ และ/หรอืราคาวตัถดุบิหลกัปรบัเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั จนส่ง
ผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนโดยรวมสูงขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถขอ
อนญุาตปรบัเพิม่ราคาขายผลติภณัฑ์กบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องได้
ทนัท่วงทแีละ/หรอืสอดคล้องกับต้นทนุการผลติ และ/หรอืราคาวตัถุดบิ
หลักท่ีปรับเพิ่มขึ้น หรือบริษัทฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับราคาขาย
เพิ่มตามที่ร้องขอ หรือในกรณีที่หน่วยงานราชการอาจขอความร่วมมือ
ในการควบคุมราคาอาหารสัตว์จากผู้ผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลให้บริษัทฯ 
มีรายได้จากการขาย ก�าไรขั้นต้น และผลการด�าเนินงาน ที่ลดลงได้

อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ
ประสทิธภิาพของต้นทนุการผลติของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่าต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ยของบริษัทฯ จะอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมในภาพรวม โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในต้นทุน
การผลิตในด้านต่างๆ โดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบซ่ึงเป็นต้นทุนหลักของ 
บริษัทฯ โดยการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านปริมาณและราคาวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ต้นทุนราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม 
ในแต่ละช่วงเวลา และการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลาย การมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตจาก
วัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อลดการพ่ึงพิงวัตถุดิบประเภทใดประเภทหนึ่ง และ
ลดความผันผวนทางด้านราคาวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการบริหาร
จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าว ส่งผลให้ในช่วงประมาณ  
3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 - ธันวาคม 2564) บริษัทฯ สามารถรักษา 
ระดับอัตราก�าไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 ถึงแม้ว่า
ราคาวัตถุดิบได้มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร กล่าวคือ ในช่วงประมาณ  
3 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2561 - ธันวาคม 2564) ราคาวัตถุดิบปลาป่น 
แป้งสาลี และกากถั่วเหลือง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบประมาณ
ร้อยละ 46 ร้อยละ 12 และร้อยละ 45 ตามล�าดับ โดยไม่จ�าเป็นต้อง 
ขออนุญาตปรับเพ่ิมการก�าหนดราคาขายกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
อีกทั้งราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อยู่ในระดับ 
ที่ต�่ากว่าราคาขายที่บริษัทฯ ขออนุญาตไว้กับกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณชิย์ ดงันัน้ ในช่วงเวลาทัว่ไป บรษิทัฯ ยงัคงมคีวามสามารถ
ในการขายผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ในราคาที่สูงขึ้นได้ หากบริษัทฯ มีต้นทุน
รวมที่สูงขึ้น หรือมีความจ�าเป็นอ่ืน โดยไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาตใหม่ 

กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ในช่วง 10 ปีท่ี
ผ่านมา เหตุการณ์ที่หน่วยงานราชการเข้ามาควบคุมและ/หรือก�าหนด
ให้มีการปรับลดราคาขายอาหารสัตว์โดยรวมของอุตสาหกรรมมีเพียง
ครั้งเดียว คือ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเทศ
อย่างรุนแรงโดยหน่วยงานราชการด�าเนินการเพียงขอความร่วมมือ 
จากผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้ร่วมมือกันปรับลดราคาขายในช่วงดังกล่าว  
เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ส�าหรับอาหารกุ้งและอาหารปลา  
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการปรับลดราคาขายอาหารปลากะพงตั้งแต่ช่วง 
เวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบันในช่วงต้นปี 2564 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของ 
บรษิทัฯ เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดงักล่าวส่งผลกระทบให้ปรมิาณความต้องการบรโิภค 
ปลากะพงลดลงตั้งแต่ในช่วงสิ้นปี 2562

(8) ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจหรือ 
การเติบโตของกิจการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศผ่านแนวทางต่างๆ เช่น  
การเข้าท�าสญัญาความร่วมมอืกบัพนัธมติรท้องถิน่ หรอืการเข้าจัดตัง้ฐาน 
การผลิตในต่างประเทศโดยการร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่น เป็นต้น 
โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อ
ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจท้องถิ่นท่ีมี
การประกอบธุรกิจและ/หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสตัว์น�า้ 2 ประเทศ คอื ประเทศอนิโดนเีซยีและประเทศ
ปากีสถาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยคือ 
TUKL ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 65.0 นอกจากนี้  
ในช่วงต้นปี 2564 บริษัทฯ ยังได้เข้าท�าสัญญาร่วมลงทุนใน AMG-TFM 
ซึ่งในปัจจุบันเรียกช�าระเงินค่าหุ้นใน AMG-TFM แล้ว โดยบริษัทฯ  
มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน AMG-TFM ในสดัส่วนร้อยละ 51.0 และภายหลงั
จากการเข้าลงทนุดงักล่าว AMG-TFM จะถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ
ส�าหรบั TUKL ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 TUKL ได้ท�าด�าเนนิการตดิต้ัง 
เครื่องจักรเสร็จเรียบร้อย และท�าการทดสอบเดินเครื่องจักร (TEST 
RUN) เรยีบร้อย และคาดการณ์ว่าจะด�าเนนิการผลติสนิค้าออกจ�าหน่าย 
ได้ทันปี 2565

ส�าหรบั AMG-TFM บริษทัฯ ได้เร่ิมด�าเนนิการเชงิพาณชิย์และรบัรูร้ายได้ 
ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 
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เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทฯ 
ไม่มคีวามคุน้เคยและไม่มปีระสบการณ์ในการประกอบธรุกจิในประเทศ
ดังกล่าวมาก่อน ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากปัจจัยหลาย
ประการจากการลงทนุในต่างประเทศดงักล่าว ได้แก่ ข้อจ�ากัดและความ
แตกต่างของการเมือง สังคม สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย เง่ือนไขและ
กฎหมายแรงงานท้องถ่ิน กฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความแตกต่างของอุตสาหกรรม  
ทั้งในด้านคู่แข่งขัน พฤติกรรมของผู้ซ้ืออาหารสัตว์น�้าในประเทศไทย 
และประเทศดังกล่าว ความผันผวนของอัตราค่าเงินของประเทศที่ตั้ง 
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทของไทย  
ความเสีย่งจากการเกดิปัญหาในงานวศิวกรรมและการบรหิารงานก่อสร้าง 
อาคารโรงงาน ความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการผลติ และความเสีย่งจากการ 
ไม่สามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น ท่ีอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลความส�าเร็จของโครงการ
ลงทุน อันเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย รวมถึง
อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียเงินลงทุนสูงสุดเท่ากับมูลค่าเงินลงทุน 
ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้ว รวมถึงเงินลงทุนเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ  
มีการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต บางส่วนหรือทั้งจ�านวนใน TUKL ทั้งนี้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน TUKL และ 
AMG-TFM เท่ากับ 302.1 ล้านบาท และ 34.3 ล้านบาท ตามล�าดับ  
ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน กระแสเงินสด 
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มแีผนในการบรหิารการขยายธรุกจิอย่างระมดัระวงั 
โดยบริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการท�าธุรกิจ ขนาดตลาด
อาหารสัตว์น�้า สภาวะเศรษฐกิจ และกฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ก่อนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
ดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงมีการค�านวณผล
ตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการลงทนุดงักล่าวประกอบการพจิารณา
เข้าลงทนุ โดยบรษิทัฯ เลอืกเข้าร่วมทนุกบั PT MSK และกลุม่ AMG ซึง่
เป็นผู้ประกอบธุรกจิแปรรปูอาหารแช่แขง็รายใหญ่ในประเทศอนิโดนเีซยี 
และเป็นผู ้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น�้าในประเทศปากีสถาน  
ตามล�าดับ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการด�าเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว 
ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงจากการด�าเนินการดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
เข้าไปรับผิดชอบโครงการ และติดตามความคืบหน้าของการลงทุนใน 
ต่างประเทศ รวมถึงก�าหนดให้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท 
รับทราบอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

(9) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู ้บริหารหลักและพนักงานท่ีมี 
ความสามารถ
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในปี 2543 โดยมีกรรมการและทีมผู้บริหารที่มี 
ประสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกับการผลติอาหารสตัว์น�า้มาอย่าง 
ต่อเนื่องยาวนาน โดยมีนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติและนายบรรลือศักร  
โสรัจจกิจ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความช�านาญในการ
ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัสตัว์น�า้/การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้มากว่า 30 ปี ซึง่ท�า
หน้าทีใ่นการก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัม ี
กรรมการและทีมผู้บริหารรวมจ�านวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 14 ท่าน 
(ไม่นบัรวมกรรมการอสิระ) ทีม่ปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง
มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ตัง้แต่ในช่วงเริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ โดยความรู้  
ความช�านาญ และประสบการณ์ของกรรมการและทีมผู้บริหารของ 
บรษัิทฯ ถอืเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคัญทีส่่งเสรมิข้อได้เปรยีบในการแข่งขนั
ของบรษิทัฯ ในการก�าหนดวสิยัทศัน์และการวางแผนในการด�าเนนิธรุกจิ
ที่ดีมาได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถจูงใจและ
รักษาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ หรือไม่
สามารถหาบุคลากรมาทดแทนหรือเพิ่มเติมได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ  
ผลการด�าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการจูงใจและรักษาบุคลากร
ของบริษัทฯ และมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของ
บุคลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรแต่ละ
ระดบัอย่างชดัเจน รวมทัง้การจดัสรรผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรู้ 
และความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสรรหา
พนกังานใหม่อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ทดแทนบคุลากรทีส่ญูเสยีไป และมกีาร
ท�าแผนสร้างผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Successor Plan) ส�าหรบัต�าแหน่งส�าคญั 
เพื่อให้บริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอสอดคล้องกับแผนการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ
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3.1 นโยบัายและเป้าหมายการจดัำการด้ำานความยั�งยืน
บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ 
สงัคม สิง่แวดล้อม ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุเป็นส�าคญั  
ดงันัน้ บรษิทัฯ จะด�าเนินธรุกิจอย่างมคีณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก�ากับให้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ  
เป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม และตระหนัก
ถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม ช่ือเสียงของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุน รวมถึง 
พร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด 
ผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ พร้อมกับแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสยี เศรษฐกจิ สงัคม ส่ิงแวดล้อม ผู้ถือหุน้และนักลงทนุอย่างแท้จรงิ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทาง
จริยธรรม เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง  
พร้อมทั้งน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษา

ดุลยภาพของการด�าเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ 
สิง่แวดล้อม อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื

3.2 การจดัำการผลกระที่บัต่อผูม่้ส่วนได้ำเส่ยในห่วงโซ่
คุณค่าของธุุรกิจ
การประเมินผู้มีส่วนได้เสียในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากบริษัทฯ มีการด�าเนินงานอยู่ในหลายพ้ืนที่ในโลก ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงมีการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญ โดยได้ท�าการวิเคราะห์
การด�าเนินงานทั่วโลก เพื่อระบุและจัดล�าดับ ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจโดยรวม บริษัทฯ ท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
หลักอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้จัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืนและสามารถก�าหนดแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมกับ
ความท้าทายที่เกิดกับองค์กรได้ โดยการจัดท�ากระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนและใส่ข้อมูลลงในเป้าหมายของกลยุทธ์
ของบริษัทฯ โดยผลลัพธ์ที่ได้สรุปไว้ในตารางด้านล่าง

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การตอบสนองของบริษัทฯ

นักลงทุน • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ความโปร่งใสของข้อมูล

• การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการรกัษาสิง่แวดล้อม
• การป้องกันการทุจริต และเปิดเผยข้อมูล  

และการรายงานข้อมูล

คู่ค้า • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส
• การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ร้ายแรง อันก่อ 

ให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ และผลกระทบ 
ที่เกิดกับชุมชน

• การสั่งซื้อและความสม�่าเสมอ

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• ตรวจประเมินคู่ค้าและสร้างศักยภาพ

ลูกค้า • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)
• ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 

และฉลากด้านสิ่งแวดล้อม

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์  
(คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 

สิ่งแวดล้อม

ผู้บริโภค • ฉลากสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ความปลอดภัยด้านอาหาร
• ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้า

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ
และความปลอดภัยด้านอาหารและ ISO 22000)

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

พนักงาน/ 
แรงงานข้ามชาติ

• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
• แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการท�างาน

• สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้ดีขึ้น

 การขับัเคลื�อนธุุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การตอบสนองของบริษัทฯ

องค์การนอกภาครัฐ • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การมส่ีวนร่วมในโครงการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และข้อบงัคบั
• การป้องกันการทุจริต

• การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการรกัษาสิง่แวดล้อม
• รายงานความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบ
• การป้องกันการทุจริต และเปิดเผยข้อมูล  

และการรายงานข้อมูล

ชมุชน/ สถาบนัการศกึษา • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 
สิ่งแวดล้อม

• ความร่วมมือกับชุมชน

สื่อ • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• การเปิดเผยข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์

• การเปิดเผยข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ความโปร่งใสและ 
การก�ากับดูแลการป้องกัน

• การมีส่วนร่วมในประเด็นที่ส�าคัญ

3.3 การจัดำการดำ้านความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดำล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บรษัิทฯ พฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร หรือตามข้อก�าหนดกฎหมาย 
และข้อก�าหนดอื่นๆ บริษัทฯ จึงเน้นไปยังเป้าหมายในเรื่องการรับมือ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยมกีารก�าหนดเป้าหมายอยูใ่นแผน
งานหลักและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้มีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน สังคม พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด 
โดยพจิารณาด�าเนนิการกบัความเสีย่งและผลกระทบทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อม 
ทีเ่กดิข้ึนในแต่ละกจิกรรม กระบวนการ และบรกิาร เพือ่ป้องกันปรบัปรงุ
อย่างมปีระสทิธภิาพ และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้พจิารณาน�าปัญหา
สิ่งแวดล้อมมาปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างถูกต้อง รวมถึงพิจารณา
การใช้พลังงาน ทรพัยากรต่างๆ วตัถุดิบ รวมถงึการจดัการของเสยี ได้แก่ 
น�้าทิ้ง กากอุตสาหกรรม และมลภาวะอากาศ ในแต่ละกระบวนการ 
อย่างมปีระสทิธภิาพ และส่งเสริมพัฒนาข้ันตอนต่างๆ ในกระบวนการผลติ 
ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ 
จดัการของเสยีนัน้ มผีลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมของเรามากขึน้เรือ่ยๆ 
และยังเป็นการคุกคามต่อการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  
รวมทั้งภาพรวมต่อสิ่งแวดล้อมที่เราพึ่งพาอาศัย

ดังนั้นการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบ และปกป้อง
สิ่งแวดล้อมด้วยการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมโดยมีการริเริ่มโครงการต่างๆ ในสถานประกอบการเพื่อน�า

ไปสู่การลดการใช้น�้า ลดการใช้พลังงาน เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน 
(Solar Cell) การลดของเสียฝังกลบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยได้มี
การด�าเนินการขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อน�าระบบต่างๆ มาควบคุมและลด 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงานที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
บรษิทัฯ จงึมมีาตรการด�าเนนิงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนือ่ง 
โดยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการด�าเนนิธรุกจิ 
ลงร้อยละ 17.69 จากปี 2563 และในปี 2564 บริษัทฯ ปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกประมาณ 29,031.38 กิโลกรมัต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทัง้ 
ยังสามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องการลดอัตราการใช้น�้าลงร้อยละ 9.11 
และการลดขยะฝังกลบลงร้อยละ 49.42 ได้มากกว่าเป้าหมายทีก่�าหนด
ไว้เมื่อเทียบกับปี 2563 

ด้วยความพยายามเหล่านี้ บริษัทฯ ก�าลังมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ลดการ
ใช้คาร์บอนและลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกทีม่ผีลต่อสิง่แวดล้อม
และสังคมต่อไป

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในด้านการจดัหาการใช้อย่างประหยดั และการ
สงวนรักษา เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถได ้
ใช้ตลอดไป และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

พลังงาน
ข้อมูลแสดงความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (GHG)

ทรัพยากรน�้า
ข้อมูลแสดงกระบวนการใช้น�้า (Water) 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

การจัดการมลพิษและของเสีย
มลพิษทางอากาศ
บริษัทฯ มีระบบก�าจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน เช่น 
ระบบ Wet Scrubber, Bag Filter เป็นต้น บริษัทฯ ด�าเนินการ
ติดตามเฝ้าระวงัผลการตรวจวดัค่าทีป่ล่อยออกสูภ่ายนอกให้เป็นไปตาม 
ที่กฎหมายหรือมาตรฐานก�าหนด โดยท�าการตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง  
โดยในปี 2564 มผีลการตรวจวดัปรมิาณการปล่อยสารเจอืปนในอากาศ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มลพิษทางเสียง
บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient Noise 
Measurement) เพ่ือวัดระดับความดังของเสียงจากโรงงาน และวัด
ระดบัเสยีงรบกวน โดยระดบัความดงัเสยีงทีป่ล่อยออกสูภ่ายนอกให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายก�าหนด ด�าเนินการตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอตุสาหกรรม โดยในปี 2564 ผลการตรวจวดัระดบัความดงัเสยีง
จากโรงงาน และระดับเสียงรบกวน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ แต่ยงัคงมบีางจดุทีย่งัคงเกนิมาตรฐาน ซึง่บรษิทัฯ 
มีมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและสามารถแก้ไขให้ค่าตรวจวัดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

มลพิษทางน�้า
บรษิทัฯ มกีารควบคุม ดแูล จัดการระบบบ�าบดัน�า้เสยีให้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก�าหนด รวมถงึมีการตดิตามและวดัผล
คุณภาพน�้าท้ิงก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยมีการใช้ระบบการบ�าบัด
น�้าเสีย คือ Sequence Batch Reactor (SBR) เพื่อให้ได้คุณภาพน�้า
ทิ้งที่เป็นไปตามกฎหมาย โดยปริมาณน�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตและการอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง 
ระบบบ�าบดัน�า้เสยีทีบ่รษิทัฯ มอียูม่คีวามสามารถรองรบัน�า้เสยีทีเ่กดิขึน้ 
ต่อวันได้ถึง 100 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัด
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้าทิ้งจะถูกปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 30 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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ของเสีย
บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตาม
ที่กฎหมายก�าหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
การจัดเก็บและการก�าจัด รวมทั้งการคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท 
ซึ่งรวมถึงการจัดท�าระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียท่ี 
เกดิขึน้ในแต่ละเดือน การรวบรวมจดัเกบ็อย่างถกูวธีิ การส่งไปก�าจัดโดย
ผูท่ี้ได้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ซ่ึงสามารถตรวจสอบย้อน
กลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ
• ขยะอันตราย ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื่อมสภาพ ภาชนะ 

ปนเปื้อนและน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ส่งก�าจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายโดยวิธีการก�าจัดจะมีทั้งน�ามารีไซเคิลและฝังกลบ

• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เศษเหล็ก และ
กระสอบพลาสติก บริษัทฯ มีการคัดแยกประเภทและส่งก�าจัด 
กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อน�าไปรีไซเคิลต่อ

ข้อมูลแสดงการฝังกลบของเสียทั้งอันตรายและไม่อันตราย (Landfill)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

การอนุรักษ์พลังงาน
ในการด�าเนินการผลิตอาหารสัตว์น้ัน บริษัทฯ ได้น�าระบบการจัดการ
พลังงานมาใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งที่
ส�าคัญกับต้นทุนในการผลิตสินค้า และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกๆ คน
ทีจ่ะต้องร่วมมอืกนัด�าเนนิการจดัการพลงังานอย่างต่อเนือ่งและให้คงอยู่

ต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็น
แนวทางการด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงานและเพื่อส่งเสริมการ
ใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และมีการหา
พลังงานทดแทนมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ยงัมแีผนการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนพืน้ดนิ (Solar Ground Mount) ขนาดการผลติไฟฟ้า 2,646 kWp ซึง่จะมส่ีวนช่วย 
ท�าให้ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 10%

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ ถือความปลอดภัยในการท�างานเป็นที่หน่ึงและเป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคน อีกทั้งบริษัทฯ มีการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ดีขึ้น มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัยที่จะช่วย
กระตุ้นจิตส�านึกของพนักงาน เช่น โครงการความปลอดภัย การอบรม 
ฯลฯ อีกทั้งยังเน้นให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�าตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย  
ท�าให้พนกังานค�านงึถึงความปลอดภยัของตนเอง เพือ่นร่วมงาน ตลอดจน 
ทรัพย์สมบัติของบริษัทฯ เป็นส�าคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พนักงาน
ทุกคนมีความใส่ใจ ดูแล ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และพนักงานทุกคนยังให้ความร่วมมือในโครงการ
ความปลอดภยัอาชวีอนามยัของบรษิทัฯ อกีทัง้มีสทิธเิสนอความคดิเหน็
ในการปรบัปรงุสภาพการท�างานและวธิกีารท�างานให้ปลอดภยัมากยิง่ขึน้

บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานเพื่อลด
ความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยมีการด�าเนินงานท่ี
ส�าคญั คอื ด�าเนนิการตามข้อก�าหนดกฎหมายและข้อก�าหนดอืน่ๆ และ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 พบ
กรณีการบาดเจ็บจากการท�างานจ�านวน 10 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มี
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว คือ ปรับปรุง กฎระเบียบ คู่มือ
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งจัดท�าโครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
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โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบดังนี้
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

3.4 การจัดำการดำ้านความยั�งยืนในมิติสังคม
หลักปฏบิตัด้ิานแรงงานในการท�างาน (Labour Code of Conduct)
หลกัปฏบิติัในการด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัคณุธรรม ความซือ่สตัย์สจุรติ 
ความโปร่งใส เคารพต่อสิทธิมนุษยชนสากล และหลักการด้านแรงงาน
เพื่อสวัสดิภาพและเสรีภาพของผู้ปฏิบัติงาน
1. การจ้างงานอยู่บนพื้นฐานการตกลงกันอย่างอิสระ และมีเอกสาร

การจ้างงานที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 องค์ประกอบทีส่�าคญัของความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัฯ และพนกังาน 
การจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆ มีการบันทึกเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร ลงนามโดยบรษิทัฯ และพนกังาน ซึง่ต้องเป็นภาษา
ทีเ่ข้าใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย นอกจากนีห้ากมกีารเปลีย่นแปลงในสาระส�าคญั 
บริษัทฯ และพนักงานจะมีการตกลงหรือเป็นประกาศโดยบริษัทฯ  
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. พนกังานทกุคนได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัด้วยความเคารพ
และให้เกียรติ

2.1 พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ 
ไม่มีการล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ด้วยการ
ละเมดิทางวาจา การล่วงเกนิหรอืท�าให้ขายหน้าโดยวิธกีารอ่ืนๆ 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานรวมถึงการรับสมัคร
พนกังาน การจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายค่าชดเชย ความก้าวหน้า 
การลงโทษทางวนิยั การเลกิจ้าง การเกษยีณอาย ุจะต้องไม่มกีาร
เลือกปฏิบัติโดย วรรณะ ชาติก�าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ 
สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ 
การเป็นสมาชิกทางการเมือง สุขภาพ ความพิการ และตั้งครรภ์ 
โดยจะให้ความส�าคัญกับสิทธิของพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงใน
การถูกเลือกปฏิบัติ

2.2 มีนโยบายที่ห้ามการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบไม่ว่าจะบน
พื้นฐานของวรรณะ ชาติก�าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา อายุ เพศ 
สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ 
การเป็นสมาชิกทางการเมือง สุขภาพ ความพิการ และตั้งครรภ์ 
และต้องมีแนวปฏิบัติที่จะแจ้งให้พนักงานทราบถึงสิทธิที่มี

2.3 ต้องไม่มกีารบังคบัให้มกีารทดสอบการตัง้ครรภ์หรอืรปูแบบอืน่ๆ 
ของการตรวจคดักรองสขุภาพทีอ่าจส่งผลให้เกิดการเลอืกปฏบิตัิ

2.4 พนกังานได้รบัโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการพฒันาความรู ้ทกัษะ
และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท�าอย่างเต็มที่

3. การท�างานอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจและไม่บังคับใช้แรงงาน

3.1 ไม่มกีารบงัคบัใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นรปูแบบของการใช้แรงทาส 
หรือการค้ามนุษย์ หรือรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการบังคับทางจิตใจ
และร่างกาย

3.2 มีนโยบายการจ้างงาน ขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีระบบ รวมถึงการ
อบรมพนกังานเพือ่ให้มัน่ใจว่ามีการจ้างงานอย่างอสิระเท่าเทยีม 
และสามารถลาออกได้ตามความสมัครใจ

3.3 พนกังานมเีสรภีาพในการเดนิทาง ไม่ถกูกกัขงัหน่วงเหนีย่วไว้ใน
สถานประกอบการของคู่ค้า

3.4 พนักงานจะต้องไม่ถูกเรียกร้องให้ส่งมอบเอกสารประจ�าตัว  
ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นตามทีก่ฎหมายในการเกบ็เอกสาร ต้องมี
การจดัการให้พนกังานเข้าถึงเอกสารประจ�าตวัได้ และไม่ใช้เป็น
เงือ่นไขในการป้องกนัไม่ให้พนกังานลาออก และเอกสารประจ�า
ตัวต้องคืนให้กับพนักงานทันทีที่การจ้างงานสิ้นสุดลง

4. อายุของพนักงานต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายก�าหนด

4.1 ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ในงานใดๆ ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของบริษัทฯ

4.2 นโยบายการจ้างงานระบุอายุขั้นต�่าท่ีชัดเจน และวิธีการตรวจ
สอบอายุของพนักงาน เช่น บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล

5. พนักงานทุกคนต้องได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

5.1 พนกังานทกุคนจะได้รบัค่าตอบแทนซ่ึงรวมถงึ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา  
ผลประโยชน์ต่างๆ วันลาต่างๆ ท่ีได้รับค่าจ้างเป็นไปตามหรือ
มากกว่ามาตรฐานขัน้ต�า่ตามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ ก�าหนด 
หรือตามข้อตกลงการจ่ายค่าตอบแทนที่มีการท�าสัญญาร่วมกัน 

5.2 พนักงานได้รับเอกสารการจ่ายเงิน (Pay Slip) ตามรอบการ 
จ่ายเงนิ ทีแ่สดงรายละเอยีดของค่าตอบแทนทีป่ระกอบด้วย ค่าจ้าง  
ผลประโยชน์ เงินจูงใจ โบนัส และการหักเงินใดๆ ทั้งนี้ เอกสาร
การจ่ายเงินจะท�าเป็นภาษาที่พนักงานเข้าใจได้

5.3 ค่าจ้างจะต้องได้รับครบถ้วนและตรงเวลา

5.4 การท�างานทั้งหมดได้รับการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย
ตามมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมายหรือมากกว่ามาตรฐาน
อุตสาหกรรม

5.5 เงื่อนไขค่าตอบแทนที่ก�าหนดขึ้นโดยสัญญาที่ได้มีการเจรจา 
ต่อรองกันแล้วนั้น ต้องถูกน�ามายึดถือและปฏิบัติ

5.6 การหักเงินตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น ภาษี หรือประกันสังคม 
ในแต่ละช่วงเวลา จะต้องถูกน�าฝากเข้ายังบัญชีท่ีก�าหนด หรือ
น�าส่งไปยังหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายก�าหนด

6. ชั่วโมงการท�างานส�าหรับพนักงานมีความเหมาะสม

6.1 พนักงานจะไม่ถูกเรียกร้องให้ท�างานเกินเวลาการท�างานตาม
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เวลาปกติและมีจ�านวนการท�างานล่วงเวลาเกินที่ก�าหนดโดย
กฎหมายแรงงานของประเทศที่พนักงานท�างานอยู่ การท�างาน
ล่วงเวลาต้องอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจ

6.2 มนีโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัเวลาท�างานและการท�างานล่วงเวลา 
โดยมีข้ันตอนชัดเจนในการท�างานล่วงเวลาน้ันต้องเป็นไปตาม
ความสมัครใจ

6.3 พนักงานมีสิทธิได้รับวันหยุดอย่างน้อย 24 ชั่วโมงติดต่อกันใน
ทุกระยะเวลาท�างานเจ็ดวัน หากพนักงานจะต้องท�างานในวัน
หยดุเนือ่งจากความต่อเนือ่งของการผลติ พนกังานจะต้องได้รบั
อนุญาตให้หยุดพักผ่อนหลังงานเสร็จโดยทันที ตามที่กฎหมาย
ก�าหนดไว้

6.4 ถ้าสญัญาจ้างงานมกีารให้ท�างานล่วงเวลาซึง่พนกังานตกลงด้วย 
การท�างานล่วงเวลาทัง้หมดนัน้ต้องอยูบ่นพืน้ฐานความสมคัรใจ

6.5 การท�างานล่วงเวลาทัง้หมดจะต้องถกูค�านวณจ่ายให้ไม่น้อยกว่า
อัตราที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายแรงงาน

7. พนกังานมอิีสรภาพในการใช้สทิธิ ์เพือ่เข้าร่วมกจิกรรมด้านแรงงาน 
และเสรีภาพในการเจรจาต่อรองตามกฎหมายก�าหนด
7.1 พนักงานมีสิทธิและมีเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจา 

ต่อรอง โดยจะไม่โดนข่มขูห่รอืคกุคามในการใช้สทิธขิองพวกเขา
ที่จะเข้าร่วมกับองค์กรใดๆ

7.2 ผูบ้รหิาร หวัหน้างาน และพนกังานรกัษาความปลอดภยั ต้องได้
รับการอบรมให้เคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมสมาคม
อย่างอิสระ

7.3 พนักงานรับทราบและเข้าใจสิทธิของตน และรู้สึกมั่นใจในการ 
กระท�าต่างๆ ตามสิทธขิองตนทีพ่งึม ีพนกังานคนอืน่ หรอืผูบ้รหิาร 
จะไม่มาขัดขวางเสรีภาพในการใช้สิทธิดังกล่าวของพนักงาน

7.4 สิทธิในการนดัหยดุงานได้รบัการยอมรบัว่าเป็นสิทธขิองพนกังาน
และเป็นสิทธิที่พึงในการจัดตั้ง โดยพนักงานจะไม่ได้รับการ
ตอบโต้ในการใช้สิทธินี้

8. พนักงานได้รับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในที่ท�างาน
8.1 จะต้องจัดให้สถานที่ท�างานถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนจากการ
ท�างานได้ หรอืเกดิขึน้ระหว่างการท�างานหรอืเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติของนายจ้าง

8.2 พนักงานหญิงต้ังครรภ์ที่ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ จะต้องไม่ท�างานในพื้นที่อันตราย ไม่ท�างานเกิน  
8 ช่ัวโมง/วัน ไม่ท�างานในกะกลางคนื (ช่วงเวลา 22.00-06.00 น.)  
รวมถึงไม่เลิกจ้าง ลดระดับหรือลดผลประโยชน์จากเหตุ 
การตั้งครรภ์

8.3 ต้องท�าการก�าหนดและท�าลาย หรือควบคุมอันตรายที่อาจก่อ 
ให้เกิดความเสี่ยงกับพนักงาน หรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่
ท�างาน หรือเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

8.4 มีนโยบายและการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพส�าหรับ

อาชีวอนามัยและจะต้องได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ

8.5 นโยบายและการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มีการสื่อสารอย่างแพร่หลาย

8.6 พนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบการ 
จะต้องได้รบัแจ้งถงึอนัตรายทีอ่าจเกิดข้ึนของสถานทีท่�างาน และ
ต้องได้รับความรู้ที่เพียงพอ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายดังกล่าว

8.7 บุคลากรทุกคนท่ีเข้ามาในสถานท่ีหรือที่มีหน้าที่เก่ียวกับสินค้า 
จะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับวิธีการด�าเนินการที่เหมาะสมเพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

8.8 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะถูกจัดให้กับพนักงานทุกคน 
โดยนายจ้างเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย พนกังานจะต้องได้รบัการอบรม
ตามที่จ�าเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย

8.9 สภาพการท�างานและสถานท่ีท�างานจะต้องจัดให้อยู่ในสภาพ
ที่ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี โดยมีสวัสดิการพื้นฐานดังนี้ 
น�้าด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย ห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ  
มกีารระบายอากาศทีด่ ีมทีางหนไีฟและอปุกรณ์ความปลอดภยั
เท่าที่จ�าเป็น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล พื้นที่รับประทานอาหาร 
ทีถ่กูสุขลกัษณะและการเข้าถึงการรบัพยาบาลฉกุเฉนิ และอ่ืนๆ 
เพิ่มเติมตามที่กฎหมายก�าหนด

9. พนักงานได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม 
9.1 พนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่โปร่งใสเป็นธรรมและมีขั้นตอน 

ที่เป็นความลับที่สามารถแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
ในการแก้ไขปัญหา ซึง่เกดิจากความสมัพนัธ์ระหว่างการท�างาน

9.2 วิธีการให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพส�าหรับพนักงานที่ต้องการ
เสนอแนะหรอืยืน่ร้องทกุข์ จดัให้มกีารสอบสวนอย่างเตม็รูปแบบ 
เพื่อให้มีการปฏิบัติแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยมีความเป็นกลางและ
เป็นธรรม

9.3 มช่ีองทางการสือ่สารไปยงัผูร้้องเรยีน โดยต้องมกีารรกัษาความลบั 
ของผู้ร้องเรียน และไม่ให้ถูกตอบโต้

10.การด�าเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
10.1 การด�าเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การกระจายสินค้า 

และการให้บริการ มีการด�าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

10.2 การด�าเนนิธรุกจิต้องมใีบอนญุาตทางกฎหมายทีจ่�าเป็นทัง้หมด

10.3 การฝึกอบรมให้กบัพนกังานทกุคนเพือ่ให้ความรูแ้ละการปฏบิตัิ
ตามใบอนุญาตตามกฎหมาย

10.4 มกีารวางแผนการจดัการด้านสิง่แวดล้อมทีม่ปีระสทิธภิาพ และ
เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง การใช้
สารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย การก�าจดัของเสยี น�า้เสยี และการสร้าง
มลพิษทางอากาศ น�้า และการใช้พลังงาน
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นโยบายด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะดูแลส่งเสริม
ด้านแรงงานสัมพันธ์โดยการจัดต้ังโครงการที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 
เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัใิห้พนกังานมส่ีวนร่วมในการร่วมกนัแก้ไข
ปัญหา มคีวามรูค้วามเข้าใจในกฎเกณฑ์ และเคารพกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ มีการส่ือสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แท้จริงระหว่างพนักงาน
กับที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อท�าให้เกิด 
ความเข้าใจและยอมรับในหน้าที่ของตน รวมทั้งรับฟังเหตุผล และ 
ร่วมกนัหาข้อยตุใินทศิทางทีเ่หมาะสม เพือ่คลีค่ลายปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
โดยร่วมกนัหาสาเหตุของปัญหาเพือ่ช่วยกนัหาทางเลอืกในการแก้ปัญหา

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายเพ่ือให้พนักงานยึดถือเป็น 
แนวปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

และบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน
2. บริษัทฯ จะด�าเนินแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อรับฟัง 

ข้อเสนอแนะ หรอืความคดิเหน็ของพนกังาน รวมทัง้เร่ืองราวร้องทกุข์
หรือปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการ
แรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

3. บริษัทฯ มีการด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์

4. บริษัทฯ จะประสานความเข้าใจในเป้าหมายของการอยู่ร่วมกัน 
ระหว่างพนักงานและองค์กร รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5. บรษิทัฯ ถอืว่าพนกังานทุกคน ทกุระดบัภายในองค์กรมสีทิธเิท่าเทยีม
และเสมอภาคกัน

“บริษัทฯ คิดอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ ล้วนแล้วแต่เป็น
ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด”

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดีมีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ 
สงัคม สิง่แวดล้อม ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุเป็นส�าคญั  
ดงันัน้ บรษิทัฯ จะด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ  
ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องก�ากับให้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ  
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม และตระหนัก 
ถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ชื่อเสียงของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน รวมถึงพร้อม
จะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
ความยัง่ยนืของกจิการ พร้อมกบัแสดงความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี  
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างแท้จริง 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการ 
ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธเิสรีภาพตลอดจนปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเสมอภาค 
ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยก�าหนด
แนวทางปฏิบัติดังนี้
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

1.1 บรษัิทฯ จะสนบัสนนุและเคารพ คุม้ครองสทิธมินษุยชนทีเ่ป็นที่
ยอมรับของนานาชาติ

1.2 บริษัทฯ จะไม่ข้องแวะกับการกระท�าซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

1.3 บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  
โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

1.4 บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน  
ซึง่ครอบคลุมถงึการมอีสิระในการให้ความเหน็โดยปราศจากการ 
แทรกแซง การได้รับข้อมูล หรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ  
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการส่ือสารเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

2. การใช้แรงงานโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 บรษิทัฯ จะไม่ใช้แรงงานโดยละเมดิหลักสทิธมินุษยชน อาท ิการบงัคบั

ใช้แรงงาน (Forced Labour) หรือการใช้แรงงานเด็ก (Children 
Labour) นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ
ทางด้านสิทธิมนุษยชน เป็นการการันตีในการปฏิบัติและเคารพ 
ต่อสิทธิมนุษยชน

นโยบาย Social Accountability
บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด ้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibility: CSR ภายในองค์กร) ภายใต้หลัก
พื้นฐานเป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยสากลและได้ถูกท�าให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการด�าเนินการของเรา “ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม 
ข้อก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการ
ต่อพนักงาน” 

หหลลัักกกกาารร  44 ไไมม่่
ไไมม่่ใใชช้แ้แรรงงงงาานนเเดด็ก็ก

ไไมม่่ใใชช้แ้แรรงงงงาานนบบังังคคัับบ

ไไมม่่เเลลือือกกปปฏฏิิบบััตติิ

ไไมม่่มมีกีกาารรคค้้าามมนนุษุษยย์์






หหลลัักกกกาารร  66 มมีี
มมีีรระะบบบบจจัดัดกกาารรแแลละะกกาารรบบรริหิหาารรแแรรงงงงาานน

มมีีเเสสรรีีภภาาพพใในนกกาารรสสมมาาคคมม

มมีีโโออกกาาสสแแลลกกเเปปลลีี่ย่ยนนคคววาามมเเหห็็นนกกัับบนนาายยจจ้า้างง

มมีีสสภภาาพพแแววดดลล้อ้อมมกกาารรทท  าางงาานนททีี่ป่ปลลออดดภภััยย

มมีีกกาารรจจัดัดกกาารรสสุขุขออนนาามมัยัยแแลละะขขอองงเเสสียีย

มมีีสสววััสสดดิกิกาารรททีี่เ่เหหมมาาะะสสมม

ใในนฐฐาานนะะททีี ่่เเปป็็นนผผูู ้้นน  าาธธุุรรกกิิจจผผลลิิตตออาาหหาารรททะะเเลล
รระะดดัับบโโลลกก  ““กกลลุุ่่มมบบรริิษษััททไไททยยยยููเเนนีี่่ยยนน”” มมุุ่่งงมมัั่่นนททีี่่จจะะ
ดด  าาเเนนิินนธธุุรรกกิิจจออยย่่าางงมมีีคคววาามมรรัับบผผิิดดชชออบบ  ปปฎฎิิบบััตติิ
ตต่่ออพพนนัักกงงาานนออยย่่าางงถถููกกตต้้อองงแแลละะมมีีจจรริิยยธธรรรรมม    โโดดยย
ปปฎฎิิบบััตติิตตาามมแแนนววปปฎฎิิบบััตติิกกาารรใใชช้้แแรรงงงงาานนททีี่่ดดีี  หหรรืืออ  
GGoooodd  LLaabboouurr  PPrraaccttiicceess  ((GGLLPP)) ดดัังงนนีี้้

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดท�าและประกาศ COC 
ด้านแรงงานโดยหลักพื้นฐานสอดคล้อง

กับมาตรฐานสากล

ในปี 2561 บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองและประกาศตน
ว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี

(Good Labour Practices: GLP)
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

และร่วมมือกับองค์กร NGO Issara Institute ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ยืนยันจากหน่วยงานทางการภายนอก แสดงถึงการที่บริษัทฯ 
ปฏิบัติต่อแรงงานและบุคลากรทุกคนทุกระดับอย่างเป็นธรรม 
เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์ การเลือกปฏิบัติ อีกทั้งบริษัทฯ 
ยงัไม่พบข้อร้องเรยีนเกีย่วกับการละเมดิสทิธมินุษยชน อันเน่ืองจาก 
การด�าเนินธุรกิจ ท้ังจากหน่วยงานภายใน และภายนอก
องค์กร ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายด้านแรงงาน การบังคับ 
ใช้แรงงาน หรือแรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงาน
หญิงตั้งครรภ์ สิทธิของผู้บริโภค และการด�าเนินธุรกิจการค้า

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

 

การจ้างงาน
บริษัทฯ มีการก�าหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน  
ไม่น�าความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของ
บุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยใน
การพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามกระบวนการคดัเลอืกตามวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ ในปี 2564 บรษิทั ไทยยเูนีย่น 
ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 817 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
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อัตราการเข้าออก (Turn Over)
อตัราการเข้าออก (Turn Over) ของพนกังานปี 2564 มจี�านวน 17.49% 
เพิ่มขึ้น 3.56% จากปี 2563 และมากกว่า 4.16% ของปี 2562

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลักการใช้สิทธิคลอด
ในปี 2564 พนักงานหญิง จ�านวน 247 คน มีใช้สิทธิลาคลอด 6 คน 
และพนักงานกลับมาท�างานปกติจ�านวน 4 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่
ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิลาคลอด 67% ของพนักงานหญิงใช้สิทธิ
ลาคลอด

นโยบายส่งเสริมผู้พิการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังคมให้อยู่ดีมีสุขมีชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ก่อให้เกิด
การมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง พึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและ
สังคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
เศรษฐกจิของครอบครวัและประเทศชาต ิโดยเฉพาะกลุม่คนพกิารทีอ่ยู ่
ในกลุม่วยัแรงงาน ทัง้น้ี ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพกิาร ซ่ึงมบีทบัญญตัเิพือ่ก�าหนดมาตรการเกีย่วกบัการส่งเสรมิอาชพี
และคุ้มครองการมีงานท�าของคนพิการ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 มาตรา 33 โดยมกีารรบัผูพ้กิาร 
เข้าท�างานในแผนกต่างๆ จ�านวน 8 คน 

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บรษิทัฯ มนีโยบายทีช่ดัเจนในการจดัให้มเีงือ่นไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม
ส�าหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ศกัยภาพ ต�าแหน่งหน้าที ่และความรบัผดิชอบ รวมถงึสร้างความมัน่คง
ในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มี
สวสัดิการด้านต่างๆ ส�าหรับพนกังานของบริษัทฯ ตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด เช่น มีประกัน
สขุภาพและอบุตัเิหตใุห้แก่พนกังาน รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ 
เช่น เงนิช่วยเหลอืพนกังาน ส�าหรบัค่าพธิฌีาปนกจิบิดามารดาทีเ่สยีชวีติ
ของพนักงาน การตรวจสุขภาพประจ�าปี เป็นต้น

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงาน โดยมีนโยบายพัฒนา
พนักงานเพ่ือฝึกฝนทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนต�าแหน่งเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม โดย
ผ่านเครื่องมือต่างๆ พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา  
จากระบบการเรียนออนไลน์ ผ่านทาง Smart Phone หรอืคอมพวิเตอร์ 
หรือ Notebook และค้นหา GAP การเรียนรู้ช่องว่างที่จ�าเป็นในการ
เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาตนเองและงานตนเองผ่านระบบ อกีทัง้บรษิทัฯ มกีาร
จดัแผนการฝึกอบรมเพือ่พฒันาพนกังานทกุกลุม่ ทุกปี เพือ่ให้สอดคล้อง
กับ Competency ที่จ�าเป็นต้องพัฒนาในสายงานของพนักงานจ�าเป็น
ต้องเรียนรู้ 

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ
พนักงาน
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับเร่ืองข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ อีกทั้ง
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้
1. ช่องทางการรับเร่ือง ก�าหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน- 
ร้องทุกข์ ได้แก่

1.1 กล่องรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ โดยมีตัวแทนผู้บริหารเป็น
ผู้เปิดกล่องรับเร่ืองร้องเรียน-ร้องทุกข์ และก�าหนดความถี่ 
ของการน�าออกจากกล่อง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ทุกวันจันทร์และ
วันศุกร์)

1.2 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ด้วยตนเอง

1.3 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์/ Hotline

1.4 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ผ่านพนักงานสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กร 
แห่งความสุข (ER) พบพนักงาน

1.5 ร้องเรยีน-ร้องทกุข์ผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์อืน่ๆ เช่น People 
Connect System, Line, Email

1.6 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ 

1.7 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ผ่านหน่วยงานภายนอก เช่น NGOs, 
สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น 

2. ระบบการจัดเก็บข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
2.1 การเก็บข้อมูลเป็นความลับ

2.2 จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถรายงาน วิเคราะห์ข้อร้องเรียน-
ร้องทุกข์ แบบมีการเก็บเป็นความลับ

3. การด�าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
คณะท�างานดูแล-จัดการข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์และแผนกพนักงาน
สัมพันธ์และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข 

3.1 ตรวจสอบข้อมลูรวมถงึแปลภาษา ในกรณทีีข้่อร้องเรยีน-ร้องทกุข์ 
ถูกส่งมาเป็นภาษาที่สอง
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3.2 บันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์

3.3 วเิคราะห์ข้อร้องเรยีน-ร้องทกุข์ เพือ่ระบุสาเหต ุมาตรการแก้ไข/
ป้องกนั ทัง้นี ้การได้มาซึง่สาเหตแุละมาตรการแก้ไขป้องกนันัน้ 
อาจมาจากผลการประชุมของหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ 
ข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์นั้นๆ

3.4 ประสานงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินการแก้ไขจัดการ
ข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ ตามระยะเวลาก�าหนดแล้วเสร็จ

3.5 กรณีที่สามารถจัดการข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ได้ รายงานผลการ
จัดการข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ และผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบ หากเป็นเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพนกังานโดยรวม ด�าเนนิ
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ

3.6 กรณีที่ไม่สามารถจัดการข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ได้ ส่งเร่ือง
รายงานผู้บริหารเพ่ือขอแนวทางการด�าเนินการเพ่ิมเติม หรือ 
เสนอการอนุมัติเพื่อท�าการยุติการติดตาม

3.7 บันทึกการปิดข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ลงในระบบบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์

3.8 ขยายผลการด� า เนินการตามมาตรการแก ้ ไขป ้อง กัน  
ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะการท�างานเหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกัน เพือ่ให้เกดิการปฏบัิตทิีเ่หมือนกนัและเท่าเทยีมกนั

4. ก�าหนดให้มีช่องทางรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์  
ทั้ งการชี้แจงรายบุคคล ผ ่านหัวหน ้างานและตัวแทนในพื้นที่  
คณะกรรมการสวัสดิการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์ เช่น อีเมล ไลน์ ระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ 
(People Connect System, TU Connect) เป็นต้น

5. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและพยานจะได้รับการปกป้องคุ้มครองที่เหมาะสม 
และเป็นธรรมจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเก่ียวกับ 
เร่ืองร้องเรียน บุคคลที่แจ้งเร่ืองร้องเรียน และพยาน เป็นความลับ 

และไม่อาจเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน และ/หรือการเปิดเผยตามข้อก�าหนด
ของกฎหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กับเร่ืองร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและไม ่
เปิดเผยต่อบคุคลอืน่ เว้นแต่กรณจี�าเป็นต้องเปิดเผยเพือ่ประโยชน์ในการ
สอบสวน และ/หรอืเปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ
ฝ่าฝืนน�าข้อมูลออกเปิดเผย บริษัทฯ จะด�าเนินการลงโทษตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เนือ่งจากในปีทีผ่่านมา มกีารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ -19 บรษัิทฯ
มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ซึ่งสอดคล้อง
ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ
และวิธีการป้องกันตนเอง ทั้งการปฏิบัติในสถานท่ีท�างานและในพื้นที่
สาธารณะ และท่ีบ้านของพนักงาน จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ 
และให้พนักงานสวมหน้ากากตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานจนกลับ
ถึงที่พัก และส่งเสริมให้การเว้นระยะห่าง จัดแยกแผนกงาน รวมถึงการ 
หม่ันล้างมือแอลกอฮอล์หรือสบู่เหลวที่บริษัทจัดเตรียมไว้ และจัดท�า 
มาตรการการดูแลพื้นที่ส่วนกลางและอุปกรณ์ หม่ันท�าความสะอาด
จุดสัมผัสร่วมกัน และจัดแยกโต๊ะรับประทานอาหาร อย่างต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดท�า FAI ไว้รองรับพนักงานที่ติดเชื้อในการ
รักษาและดูแลพนักงานควบคู่ไปกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ และจัดให้ยา 
ในการรกัษาตามมาตรฐานสาธารณสขุ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้เข้าร่วม
โครงการ Factory Sandbox ตรวจคัดกรองพนักงานตามขั้นตอน และ
จัดหาวัคซีนมาให้กับพนักงานให้ครอบคลุมทุกคน ทุกสัญชาติ และยังมี 
การช่วยเหลือพนักงานบริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายสวัสดิการช่วยเหลือ
เม่ือพบพนักงานติดเชื้ออีกด้วย และมีการจ่ายค่าตอบแทนครบถ้วน 
โดยค�านึงถึงความรู้สึก และการช่วยเหลือกับพนักงานเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง
ในสถานการณ์แบบนี้เป็นที่ตั้ง
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

 คำาอธุิบัาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปี 2564: ยอดขายเติบโต 14.1% ตามการฟื้นตัวของความ
ต้องการบริโภคสัตว์น�้า ในขณะท่ีอัตราก�าไรยังคงถูกกดดันจาก
ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2564 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
รายงานยอดขาย 4,773 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ 14.1% จาก
ยอดขายอาหารกุง้ทีเ่ตบิโต 14.1% อาหารปลาเตบิโต 8.9% และอาหาร
สัตว์บกเติบโต 41.3%

ก�าไรขั้นต้น
ก�าไรขัน้ต้นในปี 2564 ลดลงจาก 694.3 ล้านบาท เป็น 494.9 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราการลดลง 28.7% โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2564 
ที่ 10.4% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 16.6% เนื่องจากสถานการณ์ราคา
วัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ก�าไรสุทธิ
ก�าไรสทุธทิัง้ปี 2564 ของบรษิทัอยูท่ี ่211.5 ล้านบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมา  
48.6% ซึ่งอยู่ที่ 411.7 ล้านบาท เน่ืองจากอัตราก�าไรขั้นต้นที่ลดลง  
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในส่วนของค่าเชื้อเพลิงในการ
ขนส่งและเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ด�าเนินธุรกิจ
ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
อาหารกุ้ง อาหารปลา และอาหารสัตว์บก โดยปัจจุบันมีฐานการผลิต
ทั้งในและต่างประเทศ

การจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท 
โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากผลประกอบการครึ่งปีแรก 102.5 ล้านบาท 
และก�าไรสะสม 307.5 ล้านบาททั้งนี้ เงินปันผลส่วนที่เหลือจากผล
ประกอบการครึ่งปีหลังจะจ่ายจ�านวนหุ้นละ 0.15 บาท หรือประมาณ 
75.0 ล้านบาท

ข�อมูลหลักทรัพย�
(SET/ Bloomberg)

(TFM/ TFM TB)

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ�ป

51.0%

ครอบครัวบุญมีโชติ

19.2%

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ

3.1%
เด็กชายกานตพงศ� เป��ยมพงศ�สุข

1.5%

นายธีรพงศ� จันศิร�

0.7%

ผู�ถือหุ�นรายใหญ�
30/12/2564)

ราคาหุ�น (15/02/2565)

12.60 บาท

ราคาป�ดต่ำสุด

12.60 บาท

จำนวนหุ�นจดทะเบียน

500.0 ลบ.

ราคาพาร�

2.00 บาท

มูลค�าหลักทรัพย�ตามตลาด

6,300 ลบ.

ค�าซื้อขายเฉลี่ยต�อวัน (YTD)

105.0 ลบ.

ราคาป�ดย�อนหลังตั้งแต� 
29 ตุลาคม 2564 ราคาป�ดสูงสุด
15.70 บาท

ข�อมูลหลักทรัพย�
(SET/ Bloomberg)

(TFM/ TFM TB)

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ�ป

51.0%

ครอบครัวบุญมีโชติ

19.2%

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ

3.1%
เด็กชายกานตพงศ� เป��ยมพงศ�สุข

1.5%

นายธีรพงศ� จันศิร�

0.7%

ผู�ถือหุ�นรายใหญ�
30/12/2564)

ราคาหุ�น (15/02/2565)

12.60 บาท

ราคาป�ดต่ำสุด

12.60 บาท

จำนวนหุ�นจดทะเบียน

500.0 ลบ.

ราคาพาร�

2.00 บาท

มูลค�าหลักทรัพย�ตามตลาด

6,300 ลบ.

ค�าซื้อขายเฉลี่ยต�อวัน (YTD)

105.0 ลบ.

ราคาป�ดย�อนหลังตั้งแต� 
29 ตุลาคม 2564 ราคาป�ดสูงสุด
15.70 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (30/12/2564)
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บทวิเคราะห์งบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2564 ปี 2563 YoY

รายได้จากการขาย 4,773.1 4,183.8 14.1%

ต้นทุนขาย (4,278.2) (3,489.5) 22.6%

ก�าไรขั้นต้น 494.9 694.3 -28.7%

รายได้อื่นๆ 60.9 60.7 0.3%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (328.6) (299.7) 9.6%

ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดของลูกหนี้ (13.4) (4.9) 174.9%

ก�าไรขาดทุนอื่นๆ 4.9 4.5 8.1%

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 218.6 454.9 -51.9%

ต้นทุนทางการเงิน (8.8) (5.4) 63.3%

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 209.8 449.5 -53.3%

ภาษีเงินได้ (0.2) (39.1) -99.6%

ก�าไรส�าหรับงวด 209.7 410.4 -48.9%

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  211.5  411.7 -48.6%

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)  0.50  1.00 -50.0%

อัตราก�าไรขั้นต้น 10.4% 16.6%

อัตราก�าไรสุทธิ 4.3% 9.7%

รายได้จากการขาย
บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายสนิค้าใน ปี 2564 เท่ากบั 4,773.1 ล้านบาท  
เพ่ิมขึ้น 14.1% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณ 
การขายเพิ่มขึ้นกว่า 14.4% โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้จากการขายอาหารกุ้ง 
• ปี 2564 เท่ากับ 2,395.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.1% จากปีที่ผ่านมา  

ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการขายอาหารกุ ้งท่ีเพ่ิมขึ้น 8.6%  
และราคาขายเฉลี่ยของอาหารกุ้งที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5.0%

รายได้จากการขายอาหารปลา 
• ปี 2564 เท่ากบั 1,795.5 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 8.9% จากการรับรูร้ายได้ 

จากการขายอาหารปลาจากบริษัท AMG-Thai Union Feedmill 
Private Limited ในประเทศปากีสถาน (AMG-TFM) ซึ่งเริ่ม 
ด�าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ในขณะที่อาหารปลาในประเทศ
ทรงตวัอยูใ่นระดับเดยีวกบัปีทีผ่่านมาเนือ่งจากการปรบัสดัส่วนสนิค้า

รายได้จากการขายอาหารสัตว์บก 
• ปี 2564 เท่ากบั 446.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 41.3% จากปรมิาณการขาย 

ที่เพิ่มขึ้นกว่า 26.8% จากการมุ่งเน้นตลาดอาหารสุกรเพิ่มมากขึ้น  
ส่งผลให้ราคาขายอาหารสัตว์บกเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 11.4% จากป ี
ที่ผ่านมา

รายได้จากการขายอื่นๆ
• ปี 2564 เท่ากับ 135.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.7% ซึ่งประกอบด้วย

รายได้จากการขายวัตถุดิบ และสัตว์น�้าที่เป็นผลผลิตจากฟาร์ม
ทดลอง การเพาะพันธุ์สัตว์น�้า
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รายได้ (หน่วย: ล้านบาท)  ปริมาณการขาย (หน่วย: ตัน)

ปี 2564 ปี 2563 YoY ปี 2564 ปี 2563 YoY

อาหารกุ้ง 2,395.6 2,100.4 14.1% 80,868 74,428 8.7%

อาหารปลา 1,795.5 1,648.1 8.9% 75,185 64,566 16.4%

อาหารสัตว์บก 446.0 315.7 41.3% 30,879 24,360 26.8%

รายได้จากการขายอื่นๆ 135.9 119.5 13.7% - - -

รวม 4,773.1 4,183.8 14.1% 186,931 163,354 14.4%

สัดส่วนยอดขายสินค้า

อาหารบก

9.3%
AMG-TFM

3.3%

ในประเทศ

92.5%
อาหารกุ�ง

50.2%

อาหารปลา

37.6%

ส�งออก

4.2%

ยอดขายอื่นๆ

2.9%

สัดส�วนยอดขาย
ตามผลิตภัณฑ�

สัดส�วนรายได�
ตามภูมิภาค

เง�นสดต�นงวด กระแสเง�นสด
จากการดำเนินงาน

กระแสเง�นสด
จากการลงทุน

กระแสเง�นสด
จากการจัดหาเง�น

ผลต�าง
อัตราแลกเปลี่ยน

เง�นสดปลายงวด

302.7

119.3

-578.8

346.4502.1 1.0

ต้นทุนขายและก�าไรขั้นต้น
• ปี 2564 ต้นทุนขายอยู่ที่ 4,278.2 เพิ่มขึ้น 22.6% จากปีที่ผ่านมา  

ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น และราคา
วัตถุดิบหลักที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจาก 16.6% ในปี 2563 เหลือเพียง 
10.4%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส�าหรับปี 2564 เท่ากับ 
328.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้ปีทีผ่่านมา 9.6% ซึง่เป็นผลมาจากค่าขนส่งและ 
ค่าเดินทางที่สูงขึ้นตามทิศทางราคาน�้ามันในประเทศ

ก�าไรสุทธิ
บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2564 
อยู่ที่ 211.5 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 48.6% ซึ่งอยู่ที่ 411.7 
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราก�าไรขั้นต้นที่ลดลง จากราคาวัตถุดิบ
ที่เพิ่มสูงขึ้น

ส่งผลให้ก�าไรต่อหุ้นรวมในปี 2564 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น

ปี 2564 ปี 2563 YoY

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 211.5 411.7 -48.6%

ก�าไร/ ขาดทุน ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (15.9) (5.0) -

ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ 195.6 406.7 -51.9%

หน่วย: ล้านบาท
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

หากไม่รวมก�าไร/ ขาดทนุท่ีเกิดขึน้ครัง้เดยีว ก�าไรสทุธจิากการด�าเนนิงาน 
ปกติส�าหรับปี 2564 จะเท่ากับ 195.6 ล้านบาท ลดลง 51.9% จากปีที่
ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 406.7 ล้านบาท โดยในปี 2564 มีรายการพิเศษหลักๆ  
ที่เกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายภาษีที่เกิดขึ้นจ�านวน 4.1  
ล้านบาท และรายการพิเศษที่เป็นผลมาจากเครดิตภาษีจากการได้รับ
สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้จาก BOI เพิ่มเติมจ�านวน 17.1 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
ณ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรัพย์รวมทัง้หมด 3,343.6 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 33.8% จากส้ินปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของ 
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่ได้รับจากการออกจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน 
และการเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยเป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าอาคารและเคร่ืองจักรของ บริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน  

อาหารบก

9.3%
AMG-TFM

3.3%

ในประเทศ

92.5%
อาหารกุ�ง

50.2%

อาหารปลา

37.6%

ส�งออก

4.2%

ยอดขายอื่นๆ

2.9%

สัดส�วนยอดขาย
ตามผลิตภัณฑ�

สัดส�วนรายได�
ตามภูมิภาค

เง�นสดต�นงวด กระแสเง�นสด
จากการดำเนินงาน

กระแสเง�นสด
จากการลงทุน

กระแสเง�นสด
จากการจัดหาเง�น

ผลต�าง
อัตราแลกเปลี่ยน

เง�นสดปลายงวด

302.7

119.3

-578.8

346.4502.1 1.0

การวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัท
ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานทั้งสิ้น 302.7 
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลการด�าเนินงานที่มีก�าไร โดยมี EBITDA 
อยู่ที่ 360.4 ล้านบาท และหักด้วยสินทรัพย์และหนี้สินจากการด�าเนิน
งาน จ�านวน 85.0 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า

เงินทุนสุทธิที่ใช้ไปในการลงทุน 578.8 ล้านบาทใช้ไปในการลงทุน 
เพิม่เตมิทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ของ บรษิทัย่อยในประเทศอินโดนเีซยี 
(TUKL) และเงินลงทุนระยะสั้น

คาริสมา เลสทาร ีจ�ากดั ในประเทศอนิโดนเีซยี (“TUKL”) รวมถงึลกูหนี้
การค้าที่เพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย 

หนี้สินรวมลดลงมาอยู่ที่ 940.1 ล้านบาท ลดลง 7.5% จาก 1,015.8 
ล้านบาท ณ สิ้นปีที่ผ่านมา จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�านวน
ทัง้สิน้ 359.5 ล้านบาท ในขณะทีม่เีงนิกูย้มืระยะยาวทีใ่ช้ลงทนุใน TUKL 
เพิ่มขึ้นมาจ�านวน 199.8 ล้านบาท

ส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 2,403.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของ
ปีทีผ่่านมา 62.1% จากการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�าหน่ายแก่ประชาชน
ทั่วไป ซึ่งท�าให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นคร้ังนี้เพ่ิมขึ้น
จ�านวน 1,186.9 ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากการจัดหาเงินทุน จ�านวน 502.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นจากการได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญ จ�านวน 1,186.9 ล้านบาท 
และน�าไปช�าระหนีส้นิจ�านวนทัง้สิน้ 359.5 ล้านบาท ส่วนทีเ่หลอืเป็นการ
จากเงินปันผลระหว่างกาล จ�านวน 553.0 ล้านบาท 

การวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัท
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ ปี 2564 ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (x) 2.9 1.3

จ�านวนวันลูกหนี้การค้า (วัน) 47 51

จ�านวนวันสินค้าคงคลัง (วัน) 43 46

อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (%) 7.5% 19.2%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.9% 34.5%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 7.5% 19.0%

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนสุทธิ (x) - 0.2

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.8 3.6

หมายเหตุ:
อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินที่รัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน
อัตราผลตอบแที่นต่อเงินทีุ่น = ก�าไรก่อนค่าใช�จ่ายที่างการเงินและภาษัีเงินได� / สินที่รัพย์ด�าเนินงานเฉลี่ย
สินที่รัพย์ด�าเนินงาน = สินที่รัพย์รวม – หนี้สินหมุนเวียนรวม (รวมส่วนของเงินก้�ยืมระยะยาว)
อัตราผลตอบแที่นผ้�ถือหุ�น = ก�าไรสุที่ธิที่ี่เป็นส่วนของผ้�ถือหุ�นบริษััที่ฯ / ส่วนของผ้�ถือหุ�นของบริษััที่ฯรวมเฉลี่ย
อัตราผลตอบแที่นสินที่รัพย์รวม = ก�าไรก่อนค่าใช�จ่ายที่างการเงินและภาษัีเงินได� / สินที่รัพย์รวมเฉลี่ย
หนี้สินที่ี่มีภาระดอกเบี้ยต่อทีุ่นสุที่ธิ = หนี้สินที่ี่มีภาระดอกเบี้ยรวม - เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสด / รวมส่วนของผ้�ถือหุ�น
ม้ลค่าตามบัญชีต่อหุ�น = รวมส่วนของผ้�ถือหุ�น / จ�านวนหุ�นที่ี่จดที่ะเบียนและช�าระแล�ว

เน่�องจากม่การแพร่ระบาดข้องเช่้อไวรัส
โคัวิด	-19	บริษััที่ฯ	ม่มาต่รการในการ

ป้องกันโดยม่การประชาสัมพันธ์ให้คัวามรู้
คัวามเข้้าใจ	และวิธ่การป้องกันต่นเอง	

จัดำให้ม่จุดำตรวจคัดำกรองอุณหภูมิ และ
ให้พนักงานสวมหน้ากากตลอดำเวลา
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ราคากากถั่วเหลือง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 2.9 เท่า 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 1.3 เท่า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของเงินสด และเงิน
ลงทุนระยะสั้น นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ออกจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน 
เพื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท�าให้บริษัทฯ 
สามารถน�าเงินบางส่วนไปช�าระหน้ีสินได้ท�าให้ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อทุนมีค่าเท่ากับ 0

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไรในปี 2564 ปรับลดลงจากปี 
ที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราก�าไรของบริษัทฯ ลดลง จากราคาวัตถุดิบหลัก
ที่เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ โดยในปี 2564 
บริษัทฯ มี ROCE อยู่ที่ 7.5%, ROE ที่, 11.9% และ ROA ที่ 7.5% 

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ในปี 2564 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าความต้องการอาหาร
สตัว์ในปี จะลดลงจากปีก่อนหน้า จาก 20.51 ล้านตนั เหลอืเพยีง 20.22 
ล้านตัน โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของความต้องการ อาหารสุกร 
จากโรคระบาดในสกุร ท�าให้การเพาะเลีย้งลดลง ในขณะทีส่ตัว์น�า้คาดว่า 
จะเติบโตขึ้น จากอุปสงค์การบริโภคสัตว์น�้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจากราคา 
สัตว์น�้าที่จูงใจเกษตรกรให้เพาะเลี้ยงมากขึ้น ซึ่งคาดว่าความต้องการ
ใช้อาหารกุ้งจะเติบโตจากประมาณ 450,000 ตัน เป็น 500,000 ตัน 
หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 11.0% ในขณะที่ปลาจะเติบโตขึ้นจาก 
530,000 ตันเป็น ประมาณ 540,000 ตัน
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ราคาวัตถุดิบหลัก

ที่ี่มา: กรมการค�าภายใน

ราคากากถั่วเหลือง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ 17.28 บาทต่อ
กโิลกรมั ปรับตวัเพิม่ข้ึนจากสิน้เดอืนกนัยายน 2564 ซึง่อยูท่ี ่17.25 บาท 
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 0.2% ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของกากถั่วเหลือง

ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยในปี 2563 อยู่ที่ 29.5% โดยในเดือน
ตุลาคม 2564 ราคาถั่วเหลืองท�าจุดสูงสุดที่ 18.00 บาท
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ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ราคาปลาป่น ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ 36.4 บาทต่อกิโลกรัม 
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากสิ้นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งอยู่ที่ 37.0 บาท 

คดิเป็นอตัราการลดลง 1.6% ในขณะทีร่าคาเฉลีย่ของปลาป่นในปี 2564 
เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยในปี 2563 อยู่ที่ 6.2%

ที่ี่มา: ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ 9.3 บาทต่อ
กิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งอยู่ที่ 8.0 บาท 

คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 16.4% ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในช่วงปี 2564 เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยในปี 2563 อยู่ที่ 6.0%

ที่ี่มา: กรมการค�าภายใน
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5.1 ข้อมูลที่ั�วไป
5.1.1 บัริษัที่ฯ
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Thai Union Feedmill Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ต�าบลกาหลง อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 
     จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ที่ตั้งส�านักงานสาขา : (1) เลขที่ 103/1 หมู่ที่ 2 ต�าบลปากแตระ อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา
     (2) เลขที่ 28/1 หมูที่ 9 ต�าบลยกกระบัตร อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
     (3) เลขที่ 113 หมูที่ 2 ต�าบลกาหลง อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
     (4) เลขที่ 2/2 หมูที่ 5 ต�าบลบางสัก อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ที่ตั้งโรงงาน  
โรงงานมหาชัย : เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ต�าบลกาหลง อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 
     จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โรงงานระโนด : เลขที่ 103/1 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ต�าบลปากแตระ อ�าเภอระโนด 
     จังหวัดสงขลา 90140
เลขทะเบียนบริษัท : 0107562000220
โทรศัพท์  : 034-417-222
โทรสาร  : 034-417-255
เว็บไซต์/ โฮมเพจบริษัทฯ : www.thaiunionfeedmill.com
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 1,000.0 ล้านบาท
ทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 1,000.0 ล้านบาท

5.1.2  บัริษัที่ย่อย 
5.1.2.1 บริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสมา เลสทารี จ�ากัด (TUKL) 
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสมา เลสทารี จ�ากัด
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : PT Thai Union Kharisma Lestari
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ในประเทศอินโดนีเซีย 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงาน : Jl. Raya Gresik Lamongan KM. 39, RT/RW 005/001, Kelurahan Pandanpancur, 
     Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
เลขทะเบียนบริษัท : 8120116242206
โทรศัพท์  : +62 (0) 31-7491000
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 199,920 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 458 ล้านบาท1) 
ทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 199,920 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 458 ล้านบาท1) 

 ข้อมูลที่ั�วไป
และข�อม้ลส�าคัญอื่น

หมายเหตุ:
1 ค�านวณจากผลรวมของม้ลค่าทีุ่นจดที่ะเบียนและทีุ่นช�าระแล�วในสกุลเงินบาที่
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

5.1.2.2 AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited (AMG-TFM) 
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท เอเอ็มจี ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตอาหารสัตว์ การท�าฟาร์มและเพาะพันธุ์กุ้งและปลา การแปรรูปอาหารทะเล
     ในประเทศปากีสถาน
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงาน : 54-B, Sukh Chayn Gardens, Near Bahria Town, Lahore, Iqbal Town, 
     Lahore, Pubjab 
เลขทะเบียนบริษัท : 0172082
โทรศัพท์  : +92 (0) 34-58460707
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 340 ล้านรูปีปากีสถาน (หรือคิดเป็นประมาณ 69.9 ล้านบาท1) 
ทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 300 ล้านรูปีปากีสถาน (หรือคิดเป็นประมาณ 60.7 ล้านบาท1) 

5.1.3 บัุคคลอ้างอิงอื�นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  : 02-009-9000
โทรสาร  : 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ 
     แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  : 02-844-1000
โทรสาร  : 02-286-0500

5.2 ข้อพิพาที่ที่างกฎหมาย
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ ไม่มคีดคีวาม คดอีนุญาโตตลุาการ หรอืกระบวนพจิารณาคดอีืน่ใดทีม่นียัส�าคญัและเกีย่วข้องโดยตรงกบับรษิทัฯ 
ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือส่งผลกระทบต่อ
สถานะทางการเงิน ผลการด�าเนินการ การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ และแนวโน้มการด�าเนินการในอนาคตของบริษัทฯ

5.3 ตลาดำรอง
ไม่มี

5.4 สถาบัันการเงินที่่�ติดำต่อประจำา
ไม่มี
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 การกำากับั
ดำูแลกิจการ

2

บริษััที่ฯ	ให้คัวามสำาคััญ
กับการกำากับดูแลกิจการที่่�ด่	
เน่�องจากเป็นกลไกสำาคััญในการนำาไปสู่
การม่ระบบบริหารจัดการที่่�ม่ประสิที่ธุิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบัไดำ้

สารบััญ



ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบัายและแนวปฏิบััติการกำากับั
ดำูแลกิจการ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ซ่ึงบริษัทฯ ควรด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการดังกล่าว เพื่อช่วยส่งเสริม
การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้มกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืและเป็นทีย่อมรบั 
ด้วยเหตุนี ้คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) โดยอาศัยหลัก
ปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for 
Listed Companies 2017) ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้มี
ข้อก�าหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการที่มีความหลากหลายทั้งใน
ด้านทกัษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์
กบับรษิทัฯ และการสรรหาผูบ้ริหารทีม่ภีาวะผูน้�า มวีสิยัทศัน์และความ
รับผิดชอบ การก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่มีการควบคุมและ
ติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติและแนวทาง 
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความเป็นธรรม  
มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส ค�านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของ 
ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี ทัง้นี ้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มี 
ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย และเพือ่ให้การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพและมัน่คง ตลอดจนสร้างคณุค่าให้กับกจิการอย่างยัง่ยนื 
ส�าหรับรายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
บรษัิทฯ ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ www.thaiunionfeedmill.com ภายใต้ 
หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ หมวดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 
หัวข้อ ดังนี้
 หลักปฏิบัติที่ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
     บริษัทในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก ่
     กิจการอย่างยั่งยืน
 หลักปฏิบัติที่ 2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 
     กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
 หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงและการ 
     บริหารบุคลากร
 หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี 
     ความรับผิดชอบ
 หลักปฏิบัติที่ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
     ภายในที่เหมาะสม

 หลักปฏิบัติที่ 7 รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผย
     ข้อมูล
 หลักปฏิบัติที่ 8 สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้

6.2 จรรยาบัรรณธุุรกิจ
บริษัทฯ มีความต้ังใจในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ ดังนั้น 
นอกเหนือจากความมุ่งม่ันและความเอาใจใส่ในการด�าเนินงานแล้ว  
การยึดม่ันในจรรยาบรรณ การมีคุณธรรม ความโปร่งใส และความ
ซื่อสัตย์สุจริต จะน�าพาให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน 
และเพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และการปฏบิตังิานของกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังาน เป็นไปอย่าง
ถกูต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณดงักล่าว บริษทัฯ จงึได้จดัท�าคูม่อื 
จรรยาบรรณบริษัท เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจอย่างม ี
จรรยาบรรณ รวมถงึเป็นแนวทางให้กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ 
ชุดย่อย ผู ้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม ส�าหรบัรายละเอยีดจรรยาบรรณธรุกจิของบริษัทฯ ได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ www.thaiunionfeedmill.com ภายใต้หัวข้อการก�ากับ
ดูแลกิจการ หมวดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน  และติดตามดูแลการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ ผู ้บริหารและ
พนกังานทกุคนจะต้องลงนามรบัทราบและถอืปฏบิตัจิรรยาบรรณธุรกจิ
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

6.3 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการที่่�สำาคัญของ
นโยบัาย แนวปฏิบััติและระบับัการกำากับัดำูแลกิจการ
ในปี 2564
6.3.1 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการที่่�สำาคัญ ในปี 2564
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเนือ่งจากเป็นกลไก
ส�าคญัในการน�าไปสูก่ารมรีะบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะเป็นเครือ่งมอืเพือ่เพิม่มลูค่า สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ใน
ระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย พัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม การติดตามการปฏิบัติตามนโนบาย

 นโยบัาย
การก�ากับด้แลกิจการ

89
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบััญ



ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ ส�าหรับปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมและ
สือ่สารข้อมลูให้แก่ผู้บรหิาร และพนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กรรบัทราบ 
ตัง้แต่การอบรมพนกังานแรกเข้า รวมถงึการลงนามรบัทราบและปฏบิตัิ
ตามนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท 
พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

6.3.2 การนำาหลักปฏิบััติตามหลักการกำากับัดูำแลกิจการ
ท่ี่�ดำ่สำาหรับับัริษัที่จดำที่ะเบ่ัยนปี 2560 ของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับัหลักที่รัพย์ และตลาดำหลักที่รัพย์มาปรับัใช้

6.3.3 การปฏิบััติตามหลักการกำากับัดูำแลกิจการท่ี่�ดำ ่ 
ในเรื�องอื�นๆ
บริษัทฯ ตระหนักถึงมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วย
งานอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล เช่น 
Corporate Governance Report (CGR), ASEAN CG Scorecard 
และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ  

ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล/ค�าชี้แจง

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่
และประธานเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีการก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้การสรรหาและ 
คัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใส มีหลักเกณฑ์และมีกระบวนการท่ีชัดเจน 
โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ
บุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม พร้อมท้ังม ี
รายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ 

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ง
สมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่
พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีการก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้การพิจารณา 
ค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทนท่ี
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้อง
โปร่งใสและเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและทดัเทยีมกบัมาตรฐานของ
ธรุกจิเดยีวกนั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย 
จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนสามารถแสดง 
ความเหน็และอภปิรายเรือ่งต่างๆ ได้อย่างเสร ีโดยไม่มข้ีอจ�ากดั ไม่จ�ากดัเฉพาะ
เพียงวาระในเรื่องที่พิจารณา ยังรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ในปีต่อไป ท้ังนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก�าหนดต่อไป

คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ในฐานะผู้น�าในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยก�าหนด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตาม
หลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้ โดยบรษิทัฯ ได้ประเมนิการ
ปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ใีนภาพรวมแล้ว ยงัมบีางหวัข้อ
ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม ดังนี้

มีแผนที่จะปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อต่างๆ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินข้างต้น และจะเสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงต่อไป 
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7.1 โครงสร้างการกำากับัดำูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการดังนี้

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร

เลขานุการบร�ษัท

สายงานตรวจสอบภายใน ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ

รองประธานอาวุโส
นายสุชาติ ยุดดร

รองประธานขายและการตลาด
นายสุชาติ ยุดดร

(รักษาการ)

รองประธานปฏิบัติการ
และโรงงาน

นายกฤศกร โชติกมลวรภัทร

รองประธานว�จัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ�

นายปร�ชา บางนกแขวก

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารด�านการเง�น
นายสุขสันต� ว�องชูวงศ�

รองประธานบัญชีการเง�นและสินเชื่อ
นายคมกฤช ภาวศุทธินนท�

ผู�จัดการฝ�ายการเง�น
นางสาว�ตร� ใจประสงค�

ผู�จัดการฝ�ายบัญชี
นางสาวกันทิมา ร�่นอารมย�

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริหาร

7.2 คณะกรรมการบัริษัที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้ 
1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ1 ประธานกรรมการ 
2. นายธีรพงศ์  จันศิริ กรรมการ
3. นายเชง นิรุตตินานนท์ กรรมการ 
4. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ กรรมการ
5. นายชาน ชู ชง กรรมการ
6. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์2 กรรมการ
7. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:  
1  นายฤที่ธิรงค์ บุญมีโชติ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการแต่มิได�เป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น ที่ี่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ีี่ 9/2561 เมื่อวันที่ี่ 25 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คือ ดร.สมชัย ไที่ยสงวนวรกุล  

ที่�าหน�าที่ี่ร่วมกับประธานกรรมการในการพิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให�เป็นไปตามหลักการก�ากับด้แลกิจการที่ี่ดีส�าหรับบริษััที่จดที่ะเบียน ปี 2560 
2 ที่ี่ประชุมคณะกรรมการบริษััที่ ครั้งที่ี่ 1/2564 เมื่อวันที่ี่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได�มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให�นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษััที่แที่นกรรมการที่่านเดิมที่ี่ลาออก

 โครงสร้าง
การก�ากับด้แลกิจการ
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 
กรรมการผู้มอี�านาจลงนามผกูพันบรษิทัฯ คือ นายธรีพงศ์ จนัศริ ินายเชง  
นรุิตตนิานนท์ นายฤทธริงค์ บญุมโีชติ นายชาน ช ูชง และนายบรรลอืศกัร  
โสรัจจกิจ กรรมการ 2 ใน 5 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส�าคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และ

ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยความรับผิดชอบ  
ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
นโยบาย แผนการด�าเนินธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
งบประมาณประจ�าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และ
แผนการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ
บริหาร และฝ่ายจัดการจัดท�า รวมถึงน�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ (ในกรณีที่จ�าเป็น)

3)  ก�ากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริหาร ฝ่ายจัดการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
แผนการด�าเนินธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
ประจ�าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงิน 
ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ และความมั่งค่ังสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงปกป้อง 
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4)  ตดิตามผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ และกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนือ่ง  
เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงานและงบประมาณของบรษิทัฯ

5) พิจารณารับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่อาจเกิดขึ้น ให้ค�าแนะน�า 
และให้ความเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ครอบคลุมและครบถ้วน และก�ากับดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจ

6)  พิจารณาอนุมัติการเข้าท�าสัญญาหรือการด�าเนินงานปกติ รายการ
สนบัสนนุธรุกจิปกตขิองบริษทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่มีเงือ่นไขการค้า
ทัว่ไป การเปิดและปิดบญัชทีางการเงนิ การเข้าท�าธรุกรรมอืน่ และ 
การใช้บรกิารทางการเงนิกบัธนาคารพาณชิย์หรือสถาบนัทางการเงนิ  
ซึ่งรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค�้าประกันหรือการช�าระเงินหรือจ่ายเงิน
เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงิน และไม่เกิน 
งบประมาณในรายการทีเ่กนิอ�านาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิทั

7) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การด�าเนินงานต่างๆ 
การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการ
เข้าเป็นผู้ค�้าประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 
และกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

8) พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการตามที่เสนอโดยคณะกรรมการ 
ชดุย่อย และ/หรอืฝ่ายจดัการ รวมถงึก�ากบัและดแูลการเข้าท�ารายการ 
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ  อาทิ การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการได้มาหรอื
จ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญั เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายอืน่  
ก�ากับดูแลบริษัทฯ ให้มีระบบการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม

บัริษัที่ฯ ม่แผนที่่�จะปรับัปรุงหลักการ
กำากับัดำูแลกิจการที่่�ดำ่ เพ่�อให้สอดคัล้อง
กับการประเมินข้้างต่้น	และจะเสนอต่่อ

ที่่�ประชุมคัณะกรรมการบริษััที่	
เพ่�อพิจารณาอนุมัต่ิการปรับปรุงต่่อไป
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และมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมถึงมีการจัดท�ารายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย รวมถึงให้มีการจัดส่ง
งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

9) พจิารณาอนมุตังิบการเงินรายไตรมาสทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบ
บญัช ีรวมถงึพิจารณาเหน็ชอบงบการเงินประจ�าปีทีผ่่านการตรวจสอบ 
จากผู้สอบบัญชี เพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

10) พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคัดเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
และพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ 
น�าเสนอ เพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี

11) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณา 
เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

12) ก�ากับดแูลบรษิทัฯ ให้มรีะบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบ 
ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งก�ากับดูแลให้บริษัทฯ  
มกีระบวนการประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ

13) พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ และ
กลุม่บรษิทัฯ กบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตั ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ 
แก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการ
เกีย่วกับข้อตกลงทางการค้าทีม่เีง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในการเข้าท�า 
ธรุกรรมระหว่างบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ กบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดกรอบการด�าเนินการให้
กรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการมอี�านาจด�าเนินการธรุกรรมดงักล่าว 
ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

14) สอดส่องดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึรายการท่ีเกีย่วโยงกนั โดยให้ความส�าคัญใน
การพจิารณาธรุกรรมหลกัทีม่คีวามส�าคัญทีมุ่ง่เน้นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

15) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง ในกรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากออกตามวาระ และพจิารณา
ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ทัง้นี ้บคุคลดงักล่าวต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่
ก�าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมถึงประกาศ ข้อบงัคับ 
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

16) พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจ 
ลงนามผูกพันบริษัทฯ

17) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อย 
อืน่ใด และก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ 
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และช่วยดูแลระบบบริหาร
และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
ส�าหรับคณะกรรมการชดุย่อย (ไม่เกนิกว่าจ�านวนรวมทีไ่ด้รบัอนมัุติ
จากผู้ถือหุ้น)

18) จดัให้บรษิทัฯ มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทาง
ธรุกจิ นโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล
ที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการก�าหนดหลักการและแนวปฏิบัติ
ที่ดีส�าหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
ไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างส�านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ 
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงให้ความส�าคัญกับการ
ด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย 

19) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับ
ดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ไม่น้อยกว่าปีละหน่ึงครั้ง  
รวมถงึก�ากบัดแูลให้บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิงานอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
และรกัษาผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้โดยสม�า่เสมอ มกีารเปิดเผยข้อมลู 
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และ
โปร่งใส

20) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม 
และก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ม่ันใจว่ามีความถูกต้อง 
ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด

21) จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ (การประชมุสามญั
ประจ�าปี) ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
ของบรษิทัฯ และดแูลให้การด�าเนนิการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้การ 
ประชุมสามัญประจ�าปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้นทุกครั้ง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนในการอนุมัติรายการต่างๆ ท่ีต้อง 
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลให้การเปิดเผย
มตทิีป่ระชุมและการจดัท�ารายงานการประชมุต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

22) จัดให้บริษัทฯ มีการจัดท�าแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แบบ 
56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รวมถึงน�าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่กฎหมาย และประกาศของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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23) จัดให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับการเป็น
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาด
หลักทรัพย์ฯ  และส�านักงาน ก.ล.ต. 

24) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตร
สัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกบัหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการ
และผู้บริหารนั้น

25) คณะกรรมการบรษิัท สามารถมอบอ�านาจ และ/หรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจ หรือ
การมอบอ�านาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบ
อ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
บริษัทฯ ก�าหนดไว้ ทั้งน้ี การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทน้ัน จะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือ
ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ/
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องก�าหนด) อาจมส่ีวนได้เสยี หรอือาจได้รบั
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นหรือ 
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้ และเป็นการอนมุตัริายการที่
เป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเง่ือนไขการค้าปกต ิซึง่เป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ   
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

26) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็น
เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

27) จัดให้มีการประเมินผลการท�างานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้ง
ประเมินผลการท�างานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถ 
น�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ ได้  

28) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
29) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย
30) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพ่ือดูแลกิจกรรมต่างๆ 

ของคณะกรรมการ รวมทั้งก�าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์
ของเลขานุการบริษัท ที่จ�าเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
จัดให้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ 
บริษัทฯ ในรายงานประจ�าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก

จากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการในขณะนั้น  
ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก 
โดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่ออกจาก
ต�าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีก
กไ็ด้ กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่
อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

2) กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
1) ครบก�าหนดตามวาระ
2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทั

มหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ข้อก�าหนดของส�านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  และข้อบังคับของบริษัทฯ 

4) ตาย
5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
6) ศาลมีค�าสั่งให้ออก

3) การลาออกของกรรมการก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง ให้
กรรมการยื่นใบลาออก พร้อมชี้แจงเหตุผลการลาออกต่อประธาน
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณ ี
ที่จ�าเป็นและสมควร

4) ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน ทัง้นี ้โดยบุคคลซึง่เข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า 
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของ 
คณะกรรมการของบริษทัฯ ตามข้างต้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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กรรมการอิสระ
บริษัทฯ มีแนวทางในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดย
ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  
มีความรู้ความช�านาญที่เหมาะกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง 
มกีารพจิารณาประวตัขิองบคุคลดงักล่าวก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
เพื่ออนุมัติแต่งต้ังกรรมการ โดยจะด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล 
อย่างเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ  
ซึง่การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการจะต้องกระท�าโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ 
ผูถ้อืหุน้แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสยีงดังกล่าวเลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอื 
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ และบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น 
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่พึงจะมีหรือ 
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับ 
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะ 
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการ
และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. กรรมการของบรษัิทฯ จะต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ท่ี 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด  
รวมท้ังไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามที่ 
ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนดและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และ
มีความตั้งใจจะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้มีความรู้ 
ความช�านาญ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�าเนินธุรกิจ

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่าย
จัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

4. สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส ่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน ให้ความส�าคัญ 
ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ  
และกลุม่บรษิทัฯ โดยร่วมกนัแสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ทีแ่ละมกีาร
แสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทางของบริษัทฯ  
และกลุ่มบริษัทฯ

5. หากกรรมการรายใดด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการราย 
ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดในประกาศ 
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัย์ฯ อกีทัง้มขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศก�าหนด 

6. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิทัฯ และ 
กลุม่บรษิทัฯ  ไม่ว่าจะท�าเพือ่ประโยชน์ตนหรอืประโยชน์ผูอ้ืน่ เว้นแต่ 
จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

7.3 คณะกรรมการชุดำย่อย
นอกจากคณะกรรมการบริษทัแล้ว บรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ชุดย่อยอีก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบั 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ และประธาน
     กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการอสิระ และกรรมการ 
     ตรวจสอบ
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3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการอสิระ และกรรมการ 
     ตรวจสอบ
นายเพ็ชร  แก้วมณ ี เลขานุการคณะกรรมการ 
     ตรวจสอบ

โดยนางรชัดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ท่ีจะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ 
บริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายเพ็ชร แก้วมณี ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
โดยนายเพ็ชร แก้วมณี มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
การอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
ดังกล่าว รวมถึงได้แต่งต้ังให้ IATU ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ร่วมกันกับฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2565 ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้มมีติ 
แต่งตัง้นายธัญเทพ ทวิากรสกลุ ด�ารงต�าแหน่งเป็นผูจั้ดการฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในแทนนายเพ็ชร แก้วมณี ที่ได้โอนย้ายไปท�างานด้านอื่นภายใน
บริษัทฯ โดยนายธัญเทพ ทิวากรสกุล มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
และประสบการณ์ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในเพิ่มเติมได้ใน 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการรายงานทางการเงนิ และการเปิดเผย 

ข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 
ตามที่ก�าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ

2) ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

3) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็น 
อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอค่าตอบแทน  
รวมถงึจดัให้มกีารประเมินผลการปฏบิติังานของผู้สอบบญัช ีเพือ่เสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และน�าเสนอต่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมัุตต่ิอไป รวมทัง้จดัให้มกีารประชมุ
ร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

4) สอบทานให้บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control)  
ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control  
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตามวิธีการ
และมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

5) สอบทานความถูกต้อง ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
รายงานการเงิน การบริหารความเส่ียงการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

6) สอบทานและอนมุตั ิ“แบบประเมนิผลความเพยีงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและ
ประเมนิผลแล้ว เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน
ที่เพียงพอ

7) พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล รวมถงึพจิารณาให้ความเห็น
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

8) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย
พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการ
บังคับบัญชา

9) พจิารณาจดัหาทีป่รกึษาภายนอก เพือ่ให้ค�าแนะน�าหรอืเพือ่ปฏบิตังิาน 
ด้านตรวจสอบภายใน

10) พจิารณาสอบทานกฎบตัรของสายงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11) พิจารณาอนุมัติ แผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรา
ก�าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึพจิารณาขอบเขตการ
ตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความ 
ซ�้าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน

12) ออกไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพือ่สอบทานระบบการปฏบิตังิาน ระบบ
บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร 
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการจัดท�างบการเงิน ปัญหา
เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชม
โรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้าและสภาพ
แวดล้อมทั่วไป

13) สอบทานความพอเพียงของระบบก�ากับดูแลของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

14) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมและติดตามการ
ปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

15) สอบทานให้บรษิทัฯ มีระบบงานเชงิป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้ดยีิง่ขึน้ รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบรษิทัฯ เกีย่วกบั 
การแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

16) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ 
มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมี
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ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารมอี�านาจในการแต่งตัง้คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง  
เพ่ือด�าเนินในด้านบริหารความเส่ียงได้ตามความเหมาะสม และ
จ�าเป็น ท้ังนี้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือคณะท�างาน
บริหารความเสี่ยงต้องมีการรายงานประเด็นความเสี่ยง แนวทาง
การบรหิารความเสีย่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบอย่าง
สม�่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

17) พจิารณาการเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่ง 
สนิทรพัย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ระเบยีบ ข้อบงัคบัและกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

18) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

19) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ตามแนวทางของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล  
เริม่ตัง้แต่การประเมนิความเสีย่ง การสร้างระบบการควบคมุภายใน 
การตรวจสอบภายใน ตลอดจนสอบทานความถูกต้องของเอกสาร
อ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้าน
คอร์รัปชัน ตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชันตาม
ที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

20) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบไปด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ
ค. ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท

21) มีอ�านาจในการสอบทานผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมอี�านาจในการว่าจ้างหรอืน�าเอา 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง หรือเรื่องอื่นใดภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ

22) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมี
ข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างม ี
นยัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ได้แก่
ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทจุรติหรือมสีิง่ผดิปกติหรอืมคีวามบกพร่องทีส่�าคญัในระบบ

ควบคุมภายใน
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ 
ผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือ
การกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

23) พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอ
กฎบัตรให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ

24) จัดให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็น
รายคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผล 
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

25) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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26) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือดูแล 
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งก�าหนด 
คณุสมบัตแิละประสบการณ์ของเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่จ�าเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน 
กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอสิระ สามารถใช้ดุลยพนิจิของตน
อย่างเป็นอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพ้ืนฐานของงบการเงิน ซึ่ง
จ�าเป็นต้องมกีรรมการตรวจสอบในการท�าหน้าทีอ่ย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมี
ความรูค้วามช�านาญทางการบญัชีหรอืการจดัการด้านการเงนิทีเ่กีย่วข้อง
ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ 

แต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

ก. ครบก�าหนดตามวาระ
ข. พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ค. ลาออก
ง. ตาย

จ. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือ
ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือประกาศอ่ืนใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

ฉ. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตใิห้พ้น
จากต�าแหน่ง

4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
ให้กรรมการตรวจสอบยืน่ใบลาออก พร้อมชีแ้จงเหตผุลการลาออก
ต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ 
ในกรณีที่จ�าเป็นและสมควร โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออก 
ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทันที

5. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจาก 
ถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจแต่งตัง้บคุคลทีม่ี 
คุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในต�าแหน่งท่ีว่างลง
นั้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่ปรากฏว่าต�าแหน่งที่ว่างลงนั้นส่งผลให้ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่ก�าหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในต�าแหน่งที่ว่างลงนั้นโดยเร็ว 
และจะต้องไม่เกินกว่า 3 เดือน ภายหลังจากที่ต�าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลง เพือ่ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ พร้อมแจ้งให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทราบ  
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีข้างต้นจะอยู่ในต�าแหน่งได้ตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

7.3.2  คณะกรรมการบัริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 
กรรมการและผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการบริหาร 
3. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ กรรมการบริหาร 
นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) ก�ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

2) พิจารณาให้ความเห็นและเห็นชอบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย แผนการด�าเนินธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจ งบประมาณประจ�าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน 
และแผนการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณา 
กลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจดัการ เพ่ือน�าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั 
พิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
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3) ก�ากบัดแูล ควบคมุ และตดิตามการด�าเนนิธรุกจิ ผลการด�าเนนิงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม 
นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และ 
งบประมาณท่ีได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้พิจารณา 
จัดสรรและจัดการการใช ้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ 
ประเมินผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
ได้อย่างยัง่ยนื และรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ�า

4) พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5) พจิารณาและอนมุติัระเบียบ ข้อบงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน 
และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการด�าเนินการใดๆ อันมีผล
ผูกพนับรษิทัฯ ตามอ�านาจทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของ 
บริษทัฯ หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ได้อนมุตัใินทางหลักการไว้ 
หรือตามท่ีมอี�านาจตามทีก่�าหนดในระเบยีบอ�านาจอนมุตัแิละสัง่การ 
(Schedule of Authority) ของบริษัทฯ

6) พจิารณาอนมุตักิารเข้าท�าสญัญาหรอืการด�าเนนิงานทีเ่ป็นปกตธิรุะ 
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าท่ัวไป การเปิดและปิดบัญชีทางการเงิน การเข้าท�า 
ธุรกรรมอื่น และการใช้บริการทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์
หรือสถาบันทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค�้าประกันหรือ
การช�าระเงินหรือจ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  
ภายในวงเงนิ และไม่เกนิงบประมาณ ตามอ�านาจทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท 
ได้อนุมัติในทางหลักการไว้ หรือตามที่มีอ�านาจตามที่ก�าหนดใน 
ระเบียบอ�านาจอนุมัติและสั่งการ (Schedule of Authority) 
ของบริษัทฯ

7) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ�านาจใน
การพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล 
นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควรเพื่อด�าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน 
ดังกล่าว การเข้าท�านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด�าเนินการใดๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งดงักล่าวจนเสรจ็การตามอ�านาจทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท  
ได้อนมุตัใินหลกัการไว้ หรอืตามทีม่อี�านาจตามทีก่�าหนดในระเบยีบ
อ�านาจอนุมัติและสั่งการ (Schedule of Authority) ของบริษัทฯ

8) ตดิตามผลการด�าเนนิงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทนุของ
แต่ละโครงการ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้
และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

9) ควบคมุดแูลการบรหิารงานและก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการ 
ของกลุม่บรษิทัฯ เพ่ือให้สามารถจดัการและรับผิดชอบการด�าเนนิงาน 
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการบริหารงาน 
ของกลุ ่มบริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน 
ของบริษัทฯ

10) พิจารณาแต่งต้ังและพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ที่เข้าข่ายตามค�านิยามที่ก�าหนด
โดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ 
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารดังกล่าว รวมถึงมอบอ�านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มีอ�านาจในการบรรจุ การแต่งต้ัง การถอดถอน การก�าหนด  
การเลือ่น การลด การตดัเงินเดอืน หรอืค่าจ้าง การโยกย้ายพนกังาน
ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามค�านิยามดังกล่าว

11) ก�ากับดูแลให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�าแหน่งบรหิารทีส่�าคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสมและมกีระบวนการ
สรรหาที่โปร่งใสและเป็นธรรม

12) พจิารณาและให้ความเหน็ต่อเรือ่งทีต้่องขออนมุตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทั ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ด�าเนินการไว้แล้ว

13) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น
แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อ
ให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และมี
มาตรฐานสูงสุด

14) มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน 
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู ่ภายใต้การควบคุมของ 
คณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว 
มีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบ
อ�านาจหรือการมอบอ�านาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

15) ทัง้น้ี การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนดนัน้ จะต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับ
มอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามนยิามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ ท้ังนี้  
คณะกรรมการบรหิารไม่มีอ�านาจอนมุตักิารด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว  
โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้น 
เป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามธรุกิจปกตแิละเงือ่นไขการค้าปกต ิ
ซึ่ ง เป ็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องก�าหนดมอี�านาจเชญิฝ่ายจดัการหรอืบคุคลใดทีเ่กีย่วข้อง
ของบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ มาให้ความเหน็ เข้าร่วมประชมุ หรอื
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ  
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

16) มีอ�านาจหน้าที่ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่าจ�าเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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17) พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอ
กฎบัตรให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

18) จัดให้กรรมการบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
(Self-assessment) โดยประเมินผลท้ังในภาพรวมเป็นรายคณะ 
และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการบริษัท

19) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
20) พจิารณาแต่งต้ังเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร เพือ่ดแูลกจิกรรม

ต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งก�าหนดคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการคณะกรรมการบริหารที่จ�าเป็นและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
1. กรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการบรหิารทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 

อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการบรหิารพ้นจากต�าแหน่งเมือ่

ก. ครบก�าหนดตามวาระ
ข. ส�าหรับในกรณีที่กรรมการบริหารที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท เมื่อพ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ให้ถือว่า
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารได้สิ้นสุดลงด้วย

ค. ลาออก
ง. ตาย
จ. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตใิห้พ้น

จากต�าแหน่ง
การลาออกของกรรมการบริหารก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง ให้
กรรมการบรหิารยืน่ใบลาออก พร้อมชีแ้จงเหตผุลการลาออกต่อประธาน
คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่
จ�าเป็นและสมควร

7.4 ผู้บัริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้บริหาร
จ�านวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุชาติ ยุดดร รองประธานอาวโุส และรกัษาการ
     รองประธานขายและการตลาด
3 นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
     การเงิน
4. นายกฤศกร โชติกมลวรภัทร รองประธานปฏิบัติการและ
     โรงงาน
5. นายปรีชา บางนกแขวก รองประธานวิจัยและพัฒนา
     ผลิตภัณฑ์
6. นายคมกฤช  ภาวศุทธินนท์ รองประธานบัญชี การเงินและ
     สินเชื่อ
7. นางสาวกันทิมา รื่นอารมย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8. นางสาวิตรี ใจประสงค์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  
1. ก�าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย แผนการด�าเนนิธรุกจิ 

ทิศทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี  
แผนการขยายกจิการ แผนการลงทนุ และแผนการเงนิของบรษิทัฯ 
เพือ่น�าเสนอให้คณะกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็ชอบ ก่อนน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต ่อไป รวมถึง 
มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงานตามแผนการ
ด�าเนินธุรกิจดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริษัท 

2. ก�ากบัดแูล บรหิารจดัการธรุกจิ และการปฏบิตังิานประจ�าตามปกติ
ธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และ 
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งบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3. ก�ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากร
บุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ นโยบายและแผนธรุกจิของบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ 
ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4. ตดิตาม ตรวจสอบ และควบคมุผลการด�าเนนิงานของบริษทัฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย รวมถึง
จัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มี 
ผลประกอบการที่เติบโตอย่างยั่งยืน 

5. ด�าเนนิการให้บรษัิทฯ มรีะบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผย 
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา และมี
ระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลในเร่ืองดังกล่าว
อย่างสม�่าเสมอ 

6. ควบคมุ ดแูลปัจจยัความเสีย่ง และจดัให้มรีะบบการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจท�าการ
แต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเส่ียง เพ่ือด�าเนินในด้านบริหาร
ความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น ท้ังน้ี ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และ/หรือคณะท�างานบริหารความเสี่ยงต้องมีการ
รายงานประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้แก ่
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

7. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงาน เจรจาและเข้าท�าสัญญา และ/หรือ
ธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด�าเนินงานที่
เป็นรายการสนบัสนนุธรุกิจปกตขิองบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ ซึง่มี 
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท 

8. ด�าเนินการให้การเข้าท�าธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง
รวมถงึข้อก�าหนดเกีย่วกบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการ
ได้มาจ�าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ตลอดจนเปน็ไปตามระเบียบบริษัทฯ 
ซึ่งมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

9. สัง่การ ออกระเบยีบ หลกัเกณฑ์ ประกาศ และบนัทกึภายในส�าหรับ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบรษิทัฯ และเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมทัง้
รกัษาระเบยีบอนัดงีามภายในบรษิทัฯ รวมถงึดแูลให้บรษิทัฯ มกีาร
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ 
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

10. ด�าเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี  
โดยท�าการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสม 

และครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงน�าเสนอให ้
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ 
(แล้วแต่กรณี) ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบอ�านาจอนุมัติและสั่งการ 
(Schedule of Authority) ของบริษัทฯ 

11. มอี�านาจในการบรรจ ุการแต่งตัง้ การถอดถอน การก�าหนด การเลือ่น  
การลด การตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง การโยกย้าย การพ้นสภาพ
และอื่นๆ ส�าหรับพนักงานที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามค�านิยาม 
ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
หรอืคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้ส�าหรบัการบรรจ ุการแต่งตัง้  
การถอดถอน การก�าหนด การเลือ่น การลด การตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจ้าง  
การโยกย้าย การพ้นสภาพและอืน่ๆ ส�าหรบัพนกังานทีเ่ข้าข่ายเป็น
ผู้บริหาร ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

12. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการ 
ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

13. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์ 
อนัดกีบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า และผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่ภาพพจน์
ที่ดีของบริษัทฯ 

14. สนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทั ในการจัดให้มช่ีองทางในการสือ่สาร
กบัผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม สม�า่เสมอ และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลู
อย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส 

15. มอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น
ใดปฏบิตังิานทีก่�าหนดในนามของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ภายใต้ 
ขอบเขตอ�านาจทีร่ะบไุว้ในหนงัสือมอบอ�านาจของบรษิทัฯ และ/หรอื 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

 ทัง้นี ้การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารหรือผูร้บัมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารน้ัน 
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารหรือผูร้บัมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าที่ 
บรหิารสามารถอนมุตัริายการทีต่นเองหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
(ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนด) อาจมส่ีวนได้เสยี หรอือาจได้รบัผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ 
หรืออาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น 
การอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ทีท่ีป่ระชมุ 
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก�าหนด

16. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/
หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
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หน่วยงาน

จ�านวนพนักงาน (ราย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประจ�า ชั่วคราว

1. ฝ่ายปฏิบัติการและโรงงาน 293 187

2. ฝ่ายขายและการตลาด 89 -

3. ฝ่ายบัญชีการเงินและสินเชื่อ 36 -

4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 76 28

5. ฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการขาย 11 -

6. ฝ่ายจัดซื้อ 12 -

7. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 8 2

8. ฝ่ายธุรการ 16 3

9. ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ 9 -

10. ฝ่ายธุรกิจอาหารสัตว์บก 8 -

11. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 8 -

12. ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 -

13. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 -

14. ฝ่ายบริหาร 2 -

รวม 582 220

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คณะกรรมการบรหิารจะกลัน่กรองบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
และคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัทฯ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามอ�านาจ
อนุมัติของบริษัทฯ

7.5 พนักงาน
7.5.1 จำานวนพนักงานที่ั้งหมดำ 
ตารางแสดงรายละเอียดจ�านวนพนักงานในแต่ละหน่วยงาน (ไม่รวม 
ผู้บริหารตามนิยามของส�านักงาน ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยสามารถแยกตามเพศได้ดังนี้

พนักงานชาย 557 ราย

รวม
802 ราย

พนักงานหญิง 245 ราย

เง�นเดือนและโบนัส

174.89 ลานบาท

ค�าล�วงเวลา

10.42 ลานบาท

ค�าตอบแทนอื่นๆ1

43.21 ลานบาท

รวม 228.52
ลานบาท

7.5.2 การเปล่�ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างม่นัยสำาคัญ 
ในช่วง 3 ปีที่่�ผ่านมา
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 บรษิทัฯ มจี�านวนพนกังาน
รวม 749 ราย 794 ราย และ 802 ราย ตามล�าดับ โดยบริษัทฯ ไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
มีเพียงการเพิ่มข้ึนของจ�านวนพนักงานเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจที่เติบโตขึ้น 
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เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 533 ราย จากทั้งหมด 595 
ราย คิดเป็น 89.85%

7.6 ข้อมูลสำาคัญอื�นๆ
7.6.1 รายชื�อผู้ท่ี่�ได้ำรบััมอบัหมายให้รบััผิดำชอบัโดำยตรงในการ
ควบัคุมดำูแลการที่ำาบััญช่ เลขานกุารบัริษัที่ หวัหน้างานตรวจ
สอบัภายใน หัวหน้างานกำากับัดูำแลการปฏิบััติงานของบัริษัที่ 
(Compliance)
ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การท�าบัญชี  : นางสาวกันทิมา รื่นอารมย์
เลขานุการบริษัท  : นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นายธัญเทพ ทิวากรสกุล
หัวหน้างานก�ากับดูแลการ : นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์
ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  

7.6.2 รายชื�อหัวหน้านักลงทุี่นสัมพนัธ์ุ และข้อมลูเพื�อการติดำต่อ
หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ: นายสุขสันต์  
ว่องชวูงศ์ เลขที ่89/1 หมูท่ี ่2 ถนนพระราม 2 ต�าบลกาหลง อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034-417-222 โทรสาร  
034-417-255

7.6.3 ค่าตอบัแที่นผู้สอบับััญช่
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จ่ายค่า
ตอบแทนทั้งหมดเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จ�ากัด (“PwC”) รวมทั้ง
สิ้น 2,760.897.55  บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส และค่าสอบบญัชรีายปีจ�านวนรวม 2,300,000  บาท นอกจากนี้ 
มค่ีาใช้จ่ายอืน่ (Out of Pocket Expenses) จ�านวน 140,601.05  บาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่าย
ค่าบรกิารอืน่ (Non-audit Fee) ให้แก่ PwC ซึง่ประกอบด้วย ค่าบรกิาร
ตรวจสอบโครงการทีไ่ด้รบับตัรส่งเสรมิการลงทนุจ�านวน 300,000 บาท 
และมค่ีาใช้จ่ายอืน่ (Out of Pocket Expenses) จ�านวน 20,296.50  บาท

บริษัท
ย่อย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

จ�านวน รายละเอียด จ�านวน รายละเอียด

TUKL 32.0 ล้านรเูปีย (ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชกัีบ PKF Paul 
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, 
Palilingan dan Rekan (“PKF”)

36.0 ล้านรูเปีย ค่าตอบแทนการให้ค�าปรึกษาทาง
ภาษีกับ ARIEF & HANDRIONO 
(“หน่วยงานภาษีของ PKF”)

AMG-TFM 0.8 ล้านรูปีปากีสถาน 
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชกีบั Baker Tilly 
Mehmood Idrees Qamar

ไม่มี ไม่มี

7.5.3 ข้อพิพาที่ดำ้านแรงงานที่่�สำาคัญในช่วง 3 ปีที่่�ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

7.5.4 ผลตอบัแที่นพนักงาน
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะ
ต่างๆ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ในปี 
2564 ดังนี้

หมายเหตุ: 
 1  ค่าตอบแที่นอื่นๆ ได�แก่ กองทีุ่นส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าสินน�้าใจ ค่าเบี้ยขยัน 

และค่าวิชาชีพ เป็นต�น

พนักงานชาย 557 ราย

รวม
802 ราย

พนักงานหญิง 245 ราย

เง�นเดือนและโบนัส

174.89 ลานบาท

ค�าล�วงเวลา

10.42 ลานบาท

ค�าตอบแทนอื่นๆ1

43.21 ลานบาท

รวม 228.52
ลานบาท

7.5.5 กองทีุ่นสำารองเล่้ยงช่พ
บริษัทฯ และบรษิทัย่อย ได้มอบหมายให้บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ  
ทสิโก้ จ�ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนส�ารองเล้ียงชพีของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย  
ภายใต้ชื่อ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน 2 ซ่ึง 
จดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 โดยมีพนักงานเข้าร่วม

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีดังนี้
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8.1 สรุปผลการปฏิบััติหน้าที่่�ของคณะกรรมการ 
ในรอบัปีที่่�ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบััติหน้าที่่�
ของคณะกรรมการ
การสรรหาและแต่งตั้้งกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุุคคลที่่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ 
หรือกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นตาม 
ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทฯ พิจารณาองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริษัทที่มีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
เพศ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ เพือ่พจิารณา
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ�าเป็นของกรรมการ 
ที่ต้องการสรรหา เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยการประเมินผล 
การปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน แบ่งออกเป็น การประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผล 
รายบุคคล โดยจัดท�าแบบประเมินเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง ส�าหรับการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ 
กรรมการบรหิาร เป็นการประเมนิผลไปในแนวทางเดียวกับการประเมนิผล 

ของคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ แบบประเมินผลของคณะกรรมการ
บรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุมหีลกัเกณฑ์ในการประเมินเป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ 
ได้มีการทบทวนเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้าง 
ของคณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ โดยเลขานุการ
บริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้จัดส่งแบบประเมิน
ให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะไม่เปิดเผยช่ือกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็น
อิสระในการประเมินผล และน�าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อร่วมกันพิจารณา 
ผลการประเมนิ และก�าหนดแนวทางปรับปรงุในการปฏบิตังิานให้ดยีิง่ขึน้
แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัแบบทัง้คณะ มหีลกัเกณฑ์ 
การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 4. เรือ่งอืน่ๆ ส�าหรบัแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลมีหลักเกณฑ์ 
การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ แบบประเมินจะมี
ระดบัคะแนนตัง้แต่ 0 – 4 จากไม่เหน็ด้วยอย่างมากถงึเหน็ด้วยอย่างมาก
สรปุผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจ�าปี 2564 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดดังนี้

สรปุผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจ�าปี 2564 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดดังนี้

แบบรายคณะ แบบรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท 3.89 3.98

คณะกรรมการตรวจสอบ 3.96 4.00

คณะกรรมการบริหาร 3.87 3.98

 รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญ
ด�านการก�ากับด้แลกิจการ
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

กรรมการ การฝึกอบรมในปี 2564

1. นายเชง นิรุตตินานนท์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021 จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นางมรกต กุลธรรมโยธิน หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 42/2021 จดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้ง 
กรรมการใหม่ โดยจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัแนะน�าลกัษณะธรุกิจ และ 
แนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ และได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษิทั 
เป็นผูแ้นะน�ากรรมการใหม่ให้ทราบถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ของกรรมการ นอกจากนี้ ยังให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2564 มีกรรมการที่ได้เข้าร่วม
การอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการ ดังนี้

แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
1)  คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดต�าแหน่งเพ่ือเตรียมความพร้อม 
เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีท่ีผู้บริหาร
ระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2)  ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลเป็นผู ้ประสานงานนการวางแผน 
สบืทอดต�าแหน่ง โดยจดัให้มกีารประชมุร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารใน 
หน่วยงานหลักขององค์กรและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ และช่วย
ลดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

3) คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนนุให้มโีครงการส�าหรบัพฒันาผูบ้รหิาร
เป็นประจ�าทุกปี โดยส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการ 

ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร 
เลขานุการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในเรื่องหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการ การปฏิบัติหน้าที่ และการพัฒนาความรู้ด้าน
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและพัฒนา 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8.1.2 การเข ้าร ่วมประชุมและการจ ่ายค ่าตอบัแที่น 
คณะกรรมการรายบัุคคล
การเข้าร่วมประชุม
รายละเอียดจ�านวนครั้งของการประชุม และจ�านวนคร้ังที่กรรมการ
แต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมในปี 2564 เป็นดังนี้ 

ในการสรรหากรรมการใหม่	บริษััที่ฯ	
พิจารณาองคั์ประกอบข้องคัณะกรรมการ
บริษััที่ที่่�ม่คัวามหลากหลายที่ั้งในด้านที่ักษัะ	
ประสบการณ์	เพศ	ความสามารถ
เฉพาะดำ้านที่่�เป็นประโยชน์กับับัริษัที่ฯ
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบััญ



ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
การประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการ 5/5

2. นายธีรพงศ์  จันศิริ กรรมการ 5/5

3. นายเชง นิรุตตินานนท์ กรรมการ 4/5

4. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ กรรมการ 5/5

5. นายชาน ชู ชง กรรมการ 5/5

6. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์1 กรรมการ 5/5

7. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5

8. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5

9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5/5 5/5

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส 
สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ากับการท�างาน
ของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ ส�าหรบัค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทฯ มีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี  

ผ ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ทั้งน้ี ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  
ได้มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2564 ซึง่ประกอบด้วย  
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน)

ค่าเบี้ยประชุม  
(บาท/ครั้ง/คน)

(เฉพาะกรรมการ
ที่เข้าประชุม)

1. กรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ
 - กรรมการ

25,000
20,000

15,000
10,000

2. กรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 - กรรมการ 

20,000
15,000

- ไม่มี -
- ไม่มี -

3. กรรมการบริหาร
 - ประธานกรรมการบริหาร 
 - กรรมการ

- ไม่มี -
- ไม่มี -

- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ:  ไม่มีสิที่ธิประโยชน์อื่นๆ ให�แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย นอกจากค่าตอบแที่นรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

โบนัสประจ�าปี: บริษัทฯ ไม่มีการก�าหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของโบนัสให้แก่กรรมการ อย่างไรก็ดี ส�าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับ 
ค่าตอบแทนในรูปแบบของโบนัสในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี

หมายเหตุ:  
1 ที่ี่ประชุมคณะกรรมการบริษััที่ ครั้งที่ี่ 1/2564 เมื่อวันที่ี่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  ได�มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให�นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษััที่แที่นกรรมการที่่านเดิมที่ี่ลาออก โดยนายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ได�เข�าร่วม

ประชุมกรรมการบริษััที่ในวันที่ี่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังจากที่ี่คณะกรรมการบริษััที่มีมติแต่งตั้งแล�ว

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
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การกำากับดูแลกิจการ

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564 (บาท)

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ รวม

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการ 375,000 - 375,000

2. นายธีรพงศ์  จันศิริ กรรมการ 290,000 - 290,000

3. นายเชง นิรุตตินานนท์ กรรมการ 280,000 - 280,000

4. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ กรรมการ 290,000 - 290,000

5. นายชาน ชู ชง กรรมการ 290,000 - 290,000

6. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์1 กรรมการ 262,857 - 262,857

7. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

290,000 240,000 530,000

8. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 290,000 180,000 470,000

9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 290,000 180,000 470,000

รวม 2,657,857 600,000 3,257,857

หมายเหตุ:  
1 ที่ี่ประชุมคณะกรรมการบริษััที่ ครั้งที่ี่ 1/2564 เมื่อวันที่ี่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได�มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให�นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษััที่แที่นกรรมการที่่านเดิมที่ี่ลาออก ดังนั้น จึงได�รับค่าตอบแที่นรายเดือน

ในเดือนกุมภาพันธ์ไม่เต็มเดือน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร 

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในฐานะผู้บริหาร 

จ�านวน 6 ราย (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการ) ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส รวมเป็น
เงินจ�านวน 18.62 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่น
ส�าหรบัปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนอืน่ 
ให้แก่ผู้บริหาร ประกอบด้วย กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นต้น รวมเป็นมูลค่าเท่ากับ 
1,298,762 บาท นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้มค่ีาตอบแทนอืน่ทีไ่ม่เป็นตวัเงิน 
ให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่ รถประจ�าต�าแหน่ง ค่าน�้ามันที่เกิดจากการใช้รถ 
(Fleet Card) และค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

นโยบายและวธิกีารก�าหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน
มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการบริษัท

น�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี้  
ค่าตอบแทนของกรรมการจะอยูใ่นลกัษณะทีส่ามารถเปรยีบเทียบได้กบั 
ระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าท่ี  
(Accountability and Responsibility) ของกรรมการตามความ 
เหมาะสม รวมถงึประโยชน์ทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการแต่ละท่าน  
กรรมการที่ได ้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น  
(เช่น คณะกรรมการชุดย่อย) จะได้รับการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
เพิม่ทีเ่หมาะสม โดยผู้ถอืหุน้เป็นผูอ้นมุตัโิครงสร้างและอตัราค่าตอบแทน
กรรมการ ไม่ว่าจะก�าหนดในรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนให้มี 
ความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ�า  
เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน (เช่น โบนัส 
บ�าเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ ได้สร้างให้แก่ผู ้ถือหุ้น 
สอดคล้องกันกับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท�าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการ
ระยะสั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งรูปแบบและจ�านวนของค่าตอบแทน 
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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8.1.3 การกำากับัดำูแลบัริษัที่ย่อยและบัริษัที่ร่วม
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อย 
กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดมาตรการ
และกลไกท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถก�ากับดูแล
และบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัย่อย กจิการร่วมค้า และบรษิทัร่วม 
รวมถงึการตดิตามดแูลให้บรษิทัย่อย กจิการร่วมค้าและบรษิทัร่วมมกีาร
ปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ทีก่�าหนดไว้ได้เสมอืนเป็นหน่วยงาน
ของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย
บริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์  
และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง  ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  และตลาดหลักทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ 
ในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วมดังกล่าว 

บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายการเสนอชือ่และใช้สทิธอิอกเสยีงดงักล่าวต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็น
กรรมการในบรษิทัย่อยหรือบรษิทัร่วม มหีน้าทีด่�าเนนิการเพือ่ประโยชน์ 
ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัย่อยหรือบริษัทร่วมน้ันๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบรษิทัฯ 
ได้ก�าหนดให้บุคคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้นัน้ ต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส�าคัญในระดับ 
เดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการ 
ด�าเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนใน
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทัฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาส่งผู้บริหาร 4 คน เข้าเป็นกรรมการ
ใน AMG-TFM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศปากีสถาน โดยผู้บริหาร
ดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
ทั้งนี้ หากผู้บริหารดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นกรรมการใน AMG-TFM  
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการส่งคนเข้าไปดูแลผลประโยชน์ 
เป็นครั้งๆ ไป
 
8.1.4 การตดิำตามให้ม่การปฏบัิัติตามนโยบัายและแนวปฏบัิัติ
ในการกำากับัดำูแลกิจการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ 
เชือ่มัน่ว่าระบบการบรหิารจดัการท่ีด ีการมคีณะกรรมการและผู้บรหิาร
ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการ
ถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี จะเป็นปัจจยัส�าคญัในการเพิม่มลูค่าและผลตอบแทน
สูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา  
บรษิทัฯ ได้ปฏบัิตติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่คีรบถ้วน เพือ่เป็นการ 
เตรยีมความพร้อมการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
บริษัทฯ สามารถจัดเตรียมรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ 

รายปีได้ภายในก�าหนดระยะเวลาตามมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ก่อนหน้านี้บริษัทฯ จะไม่ได้
อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวก็ตาม แม้ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ยังคงไม่มีประวัติการ 
ส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

บรษัิทฯ ไม่มกีารกระท�าความผดิ หรอืกระท�าการใดๆ ในลกัษณะฝ่าฝืน
กฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎระเบียบของ 
หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล อาทิ ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร 
และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ประพฤตฝ่ิาฝืนหลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่าง
กันแต่อย่างใด

8.1.4.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่แสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแย้งต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ การด�าเนนิธรุกจิ 
ต้องเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงค์ทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษทัฯ และหากมี
ความขดัแย้งใดๆ เกดิขึน้ ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้เสยีกบัธรุกรรม 
ทีพ่จิารณาต้องแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบถงึความสมัพันธ์หรอืการมส่ีวนได้เสยี 
ของตนในธรุกรรมดงักล่าวและต้องไม่มส่ีวนร่วมในการพจิารณา รวมถงึ
ไม่มีอานาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน 
ประพฤติฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว

8.1.4.2 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บรษิทัฯ มกีารดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีโดยได้ก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร
ในจรรยาบรรณบรษิทั (Code of Conduct) และนโยบายการใช้ข้อมูล
ภายใน โดยสรุปนโยบายส�าคัญดังนี้
1. ก�าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารง 

ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ 
ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า รวมถงึคูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิฉนัสามี 
ภรยิาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ 
กรรมการบริหาร และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา 
และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะของกรรมการ และผูบ้รหิารดงักล่าว 
เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบ (30) ของจ�านวนสิทธิ 
ออกเสยีงทัง้หมดของนติบิคุคลดงักล่าว จดัท�า และเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง  
และรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ  
โดยทนัท ีภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีท่ีม่กีารซือ้ขาย โอนหรอืรบัโอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ  
ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 
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2. ก�าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ 
ผู ้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
ซึง่รวมถงึบคุคลทีถู่กสนันษิฐานว่าได้รบัทราบข้อมลูภายในเก่ียวกบั
งบการเงนิ ฐานะการเงนิ หรอืผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ รวมถึง 
ข้อมลูภายในอ่ืนทีเ่ป็นสาระส�าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคา
หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขาย และห้ามชักชวนให้บุคคลอื่น 
ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบริษทัฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลา 
ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงินและสถานะของบรษิทัฯ และหรอืข้อมลูภายในอืน่ทีเ่ป็น 
สาระส�าคัญ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนบริษัทฯ  
จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 

ทัง้นี ้ในปี 2564 ไม่พบว่ากรรมการและผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์
โดยใช้ข้อมูลภายในตามนโยบายข้างต้น 

8.1.4.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บรษัิทฯ จะไม่ยอมรบัหรอืสนับสนุนการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ ไม่ว่ากรณใีดๆ  
และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันน้ีอย่างเคร่งครัด รวมถึง 
จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกัน และ/
หรือจัดการกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการสอบทานแนวปฏิบัติและขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ธุรกจิ และด�ารงไว้ซึง่การด�าเนนิธรุกจิบนฐานของความถกูต้อง 
และเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนต้อง 

ปฏบิตัติามนโยบายนีโ้ดยทัว่กนัและสือ่สารนโยบายนีไ้ปยงัผูม้ส่ีวนได้เสยี
ภายนอกทราบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน ดังนี้
1. บรษิทัฯ ได้สือ่สารไปทัง้ระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดย

ก�าหนดให้การด�าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบเขตกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการด�าเนินงาน
เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐ
โดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด

2. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรายงานหากมีการพบเป็นการฝ่าฝืน
นโยบาย หรอืพบเหน็การทจุรจิคอร์รปัชนั และมมีาตรการคุม้ครอง
ให้แก่ผู้รายงาน

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชนัไว้ในเวบ็ไซต์ 
ของบริษัทฯ ที่ www.thaiunionfeedmill.com ภายใต้หัวข้อ 
การก�ากับดูแลกิจการ

8.1.4.4 การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและ 
ร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ จัดไว้โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย
ผ่านอีเมล เว็บไซต์ และโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มี 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

8.2 รายงานผลการปฏบัิัตหิน้าที่่�ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบัในรอบัปีที่่�ผ่านมา
รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบและจ�านวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุ
ในปี 2564

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง สถานะ การเข้าร่วมประชุม

1. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ ประธาน กรรมการอิสระ 5/5 (100%)

2. ดร.สมชัย        ไทยสงวนวรกุล กรรมการ กรรมการอิสระ 5/5 (100%)

3. นางมรกต        กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการอิสระ 5/5 (100%)
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ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมส�าคัญท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการไปในระหว่าง
ปี 2564 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจ�าปี 2564 ของบรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล์ จ�ากัด (มหาชน) และ
งบการเงนิรวมของบรษิทั ไทยยเูนีย่น ฟีดมลิล์ จ�ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย โดยครอบคลมุถึงการสอบทานการปฏบิตัติามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และการเปิดเผยข้อมูล 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. สอบทานนโยบายและแนวปฏบิติัของบริษัทฯ เก่ียวกับการก�ากบัดแูล 
กจิการทีด่ ีได้แก่ การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ การน�านโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันไปปฏิบัติตามความเหมาะสมของธุรกิจ เพ่ือให้แน่ใจว่า 
สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการท่ีเกีย่วข้อง พร้อมทัง้เปิดเผย 
ข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตาม
เวลาที่ก�าหนด

4. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีและ 
ความเหน็ของผูส้อบบญัช ีและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
รวมทัง้ค่าสอบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือน�าเสนอทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นต่อไป 

5. ประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  
เพือ่หารอืเกีย่วกบัแผนการตรวจสอบ ความเป็นอสิระในการปฏบิตัิ
หน้าที ่รวมท้ังความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน การบรหิาร 
ความเสี่ยง และความร่วมมือของหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน 
ของผู้รับการตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผลการ
ปฏบิตังิานการตรวจสอบภายใน รวมถงึการสอบทานความเพยีงพอ 
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบ
ภายในได้ด�าเนินการไปในระหว่างปีตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. สอบทานและพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยพิจารณาจากรายงาน
ของสายงานตรวจสอบทัง้ด้านงานตรวจสอบภายในและด้านระบบ
สารสนเทศ รวมถึงรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของผู้สอบบัญชี

8. พิจารณาทบทวนความเส่ียงและติดตามการบริหารความเสี่ยง 
รายไตรมาส การพจิารณาปัจจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก โอกาส
ที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัย (Key Risk 
Indicator) ตามหลักการที่ก�าหนดไว้

9. พจิารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัร
ของหน่วยงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยมีความถี่ปีละ 1 ครั้ง

จากการสอบทานตามทีก่ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวาม
เหน็ว่า บรษิทัฯ และบรษัิทย่อย ได้จดัให้มแีละด�ารงรกัษาไว้ซ่ึงระบบการ 
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถเชื่อมั่นได้ว่า  
งบการเงนิของบริษทัฯ มคีวามน่าเชือ่ถอืและได้จดัท�าขึน้โดยถกูต้องตาม 
ที่ควรในสาระส�าคัญ การเข้าท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์มคีวามสมเหตสุมผล การปฏบิตัติามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่า 
มกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามทีเ่ป็นสาระส�าคญั โดยในการปฏิบตัหิน้าที่
ตามที่ได้รับหมายนั้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงอยู่ใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 5
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9.1 การควบัคุมภายใน
9.1.1 ความเพ่ยงพอและความเหมาะสมของระบับัการควบัคมุ
ภายในของบัริษัที่
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีดี และถือเป็นหน้าทีส่�าคญัทีจ่ะต้องด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแล
การด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อ
ก�าหนดท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน 
จากการทจุริต เสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัท�าบัญชแีละรายงานทางการเงนิ 
ที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ 
และในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย  
ได้มีการพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส�านักงาน ก.ล.ต. และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 
ของบริษัทฯ ที่จัดท�าโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และอ้างอิง
จากรายงานการตรวจสอบภายในภาพรวมของบริษัทฯ ที่จัดท�าโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) 
โดยพิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน 
ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
Treadway Commission (“COSO”) ประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อม
การควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) (3) มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control  
Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information and  
Communication) และ (5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
5 ด้านตามแนวคิดของ COSO โดยภาพรวมครบถ้วนอยู่ในเกณฑ์ 
ที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาวการณ์
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการควบคุมการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบรหิาร บรษิทัฯ มนีโยบาย มาตรการ และขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน
ครอบคลุมถึงการควบคุมการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 
ในผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างกัน และเพื่อรักษา 
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และได้พิจารณาอนุมัติแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ได้ท�าการประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อีกคร้ังในช่วงเดือนธันวาคม 
2564 โดยระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ในภาพรวมยงัคงครบถ้วน 
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสมตามที่กล่าวไปข้างต้น  
และจะมีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษัท ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

9.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบัท่ี่�แตกต่าง 
ไปจากความเห็นของคณะกรรมการบัริษัที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคมุภายในกบัคณะกรรมการบรษิทัและไม่มีความเห็น
ซึ่งแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบัเก่�ยวกับัผู้ดำแูล
รับัผิดำชอบังานตรวจสอบัภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู ้จัดการฝ่าย 
ตรวจสอบภายใน ตามประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน และ
ผลการปฏิบตังิานในบรษิทัตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2562 จนถงึสิน้ปี 2564 
ในฐานะหวัหน้าสายงานตรวจสอบภายใน โดยมคีณุสมบตั ิวฒุกิารศกึษา 
และประสบการณ์การอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุม
การปฏิบัติงานดังกล่าว

9.1.4 การแต่งต้ัง ถอดำถอน และโยกย้ายผู้ดำำารงตำาแหน่ง 
หัวหน้างานตรวจสอบัภายในไดำ้รับัการอนุมัติจากคณะ 
กรรมการตรวจสอบั
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร โดยพจิารณาจากการประเมนิและความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นส�าคัญ

9.1.5  การตรวจสอบัภายในของบัริษัที่ฯ
บริษัทฯ มีแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2564 ซึ่งได้ 
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ 
มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
และมีประสิทธิผล รวมถึงมีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับ TU Group โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ IATU 
ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 การควบัคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน
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ล�าดับที่ รอบการตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจ

1

ไตรมาส 1 ปี 2564

ระบบการจัดซื้อวัตถุดิบและการจ่ายช�าระเงิน

IATU

2 ระบบการจัดซื้อทั่วไปและการจ่ายช�าระเงิน

3 ระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบ

4 ระบบการบริหารจัดการสินค้าส�าเร็จรูป

5 ระบบการควบคุมและติดตามงานโครงการ

6

ไตรมาส 2 ปี 2564

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน (Application) และการ 
เตรียมความพร้อมขององค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

IATU

7 ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร IATFM

8 ไตรมาส 3 ปี 2564 ระบบการการผลิตและวางแผนการผลิต IATU

9

ไตรมาส 4 ปี 2564

ระบบการขายสินค้า (ในประเทศและต่างประเทศ)

IATU10 ระบบการรับช�าระเงินและติดตามหนี้

11 ระบบการค�านวณและบริหารต้นทุน

12 สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมิน
ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด

IATFM

IATU และ IATFM ได้ออกรายงานการตรวจสอบและประชุมหารือกับ 
ฝ่ายบริหารและผู ้รับการตรวจสอบ รวมถึงรายงานต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ โดยบรษิทัฯ ได้รับทราบประเดน็
และด�าเนินการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจ
ติดตามอย่างต่อเนื่องของ IATU และ IATFM พบว่าบริษัทฯ ได้แก้ไข
ประเดน็ทีต่รวจพบท้ังหมดแล้วและได้รายงานให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบแล้ว ทัง้นี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ จะมกีาร
วางแผนการตรวจสอบประจ�าปีถัดไปในทุกๆ เดือนธันวาคม

9.1.6 หัวหน้างานตรวจสอบัภายในของบัริษัที่ฯ
บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อรองรับการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่3/2564 เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 
2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังนายเพ็ชร แก้วมณี ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดย

มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การอบรมที่เหมาะสม 
เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว รวมถึงได้แต่งตั้ง
ให้ IATU ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ ร่วมกันกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติและ
ประสบการณ์ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน สามารถพิจารณา 
เพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 3

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกผูด้�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์และประเมินผลงานของหัวหน้า 
สายงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี นอกจากนี้ การโยกย้าย 
และการถอดถอนหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับอนุมัติ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากการประเมินและ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นส�าคัญ

และท�างานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ (“IATFM”) ซึ่งมี 
นายเพ็ชร แก้วมณี เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีแผนการ
ตรวจสอบครอบคลุมระบบงานที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความส�าคัญ ซ่ึงการ
จัดท�าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะพิจารณาจากการประเมินระดับ

ความเสี่ยงของระบบงาน (Risk-based Approach) โดยระบบงานที่มี 
ผลการประเมนิในระดบัความเสีย่งสงูและมคีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน 
เป็นหลัก จะถูกพิจารณาเลือกมาตรวจสอบก่อน โดยการตรวจสอบ
ภายในส�าหรับปี 2564 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
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9.1.7  ข้อสังเกตของผู้สอบับััญช่
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ ได ้ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 ในการตรวจสอบผูส้อบบญัชต้ีองประเมนิความเสีย่ง
จากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ 
ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ทัง้น้ี ในการประเมนิความเสีย่ง 
ดังกล่าว ผู ้สอบบัญชีได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนอ 
งบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกิจการ เพ่ือออกแบบวธิกีารตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงทดสอบการควบคุมเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม

การควบคมุ โดยวธีิการตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ข้ึนอยูกั่บดลุยพนิจิของผูส้อบ
บญัช ีการประเมนิและการทดสอบดงักล่าวข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู ้สอบบัญชีสามารถแสดง 
ความเห็นต่องบการเงนิและไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็
ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ตามที่กล่าวข้างต้น ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ 
จากการประเมินและทดสอบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการ 
ตรวจสอบงบการเงนิ และไม่ได้ออกรายงานข้อสงัเกตเกีย่วกบัระบบการ
ควบคุมภายในส�าหรับปี 2564 ให้กับบริษัทฯ และรายงานในที่ประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

9.2 รายการระหว่างกัน
9.2.1 รายละเอ่ยดำบัุคคลที่่�อาจม่ความขัดำแย้งและความสัมพันธุ์ ณ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (TU) ประกอบ
ธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุ
กระป๋อง

• เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ทางตรงในบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 51.0 ของทนุ
จดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทฯ

• มีผู ้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ซ่ึงเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้น 
ทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 14.4 และถือหุ้นทางตรง TU ในสัดส่วนร้อยละ 
1.3 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ TU

• มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ 
 (1) นายธีรพงศ์ จันศิริ (“นายธีรพงศ์”)
 (2) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ (“นายฤทธิรงค์”)
 (3) นายเชง นิรุตตินานนท์ (“นายเชง”) 
 (4) นายชาน ชู ชง

2. บริษัท โอคินอสฟู้ด จ�ากัด (OKF) ประกอบธุรกิจ 
ผลิตและส่งออกอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ TU ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้ว ถือหุ้นทางอ้อมใน OKF ในสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของทุน 
จดทะเบยีนช�าระแล้ว (ผ่านบริษทั แพ็คฟู้ด จ�ากดั (มหาชน) (“PPC”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
ที่ TU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว โดย PPC ถือหุ้น 
OKF ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว)

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 
 (1) นายธีรพงศ์
 (2) นายฤทธิรงค์ 

3. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด (TUS) ประกอบธุรกิจ 
ผลิตและส่งออกอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ 
(1)  TU ซึง่ถอืหุน้ทางตรงในบรษิทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 51.0 ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว  

ถือหุ้นทางตรงใน TUS ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
(2)  นายฤทธริงค์ ซึง่เป็นกรรมการและเป็นผู้ถอืหุน้ทางตรงของบรษิทัฯ ถอืหุน้ทางตรง

ใน TUS ในสัดส่วนร้อยละ 22.6 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 
• มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 
 (1) นายธีรพงศ์ 
 (2) นายฤทธิรงค์
 (3) นายชาน ชู ชง 
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4. Avanti Feeds Limited (AVANTI) ประกอบธุรกิจ 
ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าในประเทศอินเดีย

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ TU ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้ว ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน AVANTI ในสัดส่วนร้อยละ 
24.2 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายบรรลือศักร

5. บริษัท ทีเอ็มเอซี จ�ากัด (TMAC) ประกอบธุรกิจถือหุ้นใน
บรษัิทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจฟาร์มเพาะพนัธ์ุและเพาะเล้ียงกุ้ง

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ TU ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้ว ถือหุ้นทางตรงใน TMAC ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของทุนจด
ทะเบียนช�าระแล้ว 

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 
 (1) นายฤทธิรงค์
 (2) นายบรรลือศักร 

6. บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จ�ากัด (TMK) ประกอบธุรกิจฟาร์ม
เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงกุ้ง

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ TU ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ถือหุ้นทางอ้อมใน TMK ในสัดส่วนร้อยละ 94.4 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้ว (ผ่าน TMAC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว โดย TMAC ถือหุ้น TMK ในสัดส่วนร้อยละ 94.4 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว)

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 
 (1) นายฤทธิรงค์
 (2) นายบรรลือศักร

7. บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จ�ากัด (TCM) ประกอบธุรกิจฟาร์ม
เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงกุ้ง

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ TU ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ถือหุ้นทางอ้อมใน TCM ในสัดส่วนร้อยละ 75.0 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้ว (ผ่าน TMAC ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่ TU เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว โดย TMAC ถือหุ้น TCM ในสัดส่วน 
ร้อยละ 75.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว) อีกทั้ง นายบรรลือศักร ซึ่งเป็นกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน TCM ในสัดส่วนร้อยละ 5.0 ของทุน 
จดทะเบียนช�าระแล้ว

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
 (1) นายฤทธิรงค์
 (2) นายบรรลือศักร

8. บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จ�ากัด (TUH) ประกอบธุรกิจ
เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้ง

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ TU ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ถือหุ้นทางอ้อมใน TUH ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของ
ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว (ผ่าน TMAC ซึง่เป็นบริษัทย่อยที ่TU ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 
100.0 ของทุนจดทะเบยีนช�าระแล้ว โดย TMAC ถือหุน้ TUH ในสดัส่วนร้อยละ 100.0 
ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว)

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 
 (1) นายฤทธิรงค์
 (2) นายบรรลือศักร

9. บริษัท จะนะ อุตสาหกรรมประมง จ�ากัด (Jana) ประกอบ
ธุรกิจผลิตปลาป่นส�าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

• นายเชง ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้น Jana ในสัดส่วนร้อยละ 35.0 ของทุนจด
ทะเบียนช�าระแล้ว

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายเชง 

10. บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ�ากัด (TC Union) 
ประกอบธุรกิจผลิตปลาป่นส�าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

• นายเชง ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้น TC Union ในสัดส่วนร้อยละ 34.8 ของ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายเชง 

11. บริษัท เอส พี เอฟ ไดอาน่า (ประเทศไทย) จ�ากัด (SPF)
ประกอบธุรกิจผลิตปลาป่นส�าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์

• นายเชง ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน SPF ในสัดส่วนร้อยละ 17.1 
ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว (ผ่าน TC Unionซึง่เป็นบริษัททีน่ายเชงถือหุน้ในสดัส่วน 
ร้อยละ 34.8 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว โดย TC Union ถือหุ้นทางตรงใน SPF  
ในสัดส่วนร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว)
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12. บริษัท บีส ไดเมนชั่น จ�ากัด (“BIZ”) ประกอบธุรกิจ 
ผู้ให้บริการระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

• นายธีรพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TU ซึ่งถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 10.81 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ TU ถือหุ้นทางตรงใน BIZ 
ในสดัส่วนร้อยละ 33.5 ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้วนอกจากนี ้นายเชง เป็นกรรมการ
ของบรษิทัฯ ยงัเป็นผูถ้อืหุน้ใน BIZ ในสดัส่วนร้อยละ 5.0 ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
 (1) นายธีรพงศ์
 (2) นายชาน ชู ชง

13. บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (“APRC”) ประกอบธุรกิจ 
นายหน้าประกันวินาศภัย

• นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการของ TU ซึ่งถือหุ ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วน 
ร้อยละ 51.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว เป็นกรรมการใน APRC และถือหุ้น 
ใน APRC ในสัดส่วนร้อยละ 9.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

14. บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จ�ากัด 
(“APRI”) ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต

• นายชวน ตั้งจันสิริ กรรมการของ TU ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 
51.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ถือหุ้นใน APRI ในสัดส่วนร้อยละ 9.0 ของทุน 
จดทะเบียนช�าระแล้ว

15. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จ�ากัด 
(“THPC”) ประกอบธุรกิจเลี้ยงหอยมุก

• นายธีรพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TU ซึ่งถือหุ้น
ในสดัส่วนร้อยละ 10.81 ของทุนจดทะเบยีนช�าระแล้วของ TU ถือหุน้ทางอ้อมใน THPC 
รวมสดัส่วนร้อยละ 15.6 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว (ผ่านบริษัท จนัศิริ เรียล เอสเตท  
จ�ากัด (“Chansiri Real Estate”) ซึ่งเป็นบริษัทที่นายธีรพงศ์ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 32.8 ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว โดย Chansiri Real Estate ถือหุน้ทางตรง
ใน THPC ในสัดส่วนร้อยละ 47.3 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายธีรพงศ์ 

16. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด (“TUM”) 
ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและ
อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋อง

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ TU ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้ว ถือหุ้นทางตรงใน TUM ในสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของทุน 
จดทะเบียนช�าระแล้ว 

• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 
 (1) นายธีรพงศ์
 (2) นายเชง 

17. บริษัท อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
(“EHS”) ประกอบธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ TU ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้ว ถือหุ้นทางตรงใน EHS ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของทุน 
จดทะเบียนช�าระแล้ว 

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชาน ชู ชง

18. บริษัท จันศิริ เรียล เอสเตท จ�ากัด • นายธีรพงศ์ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TU ซึ่งถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 10.81 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ TU ถือหุ้นทางตรงใน 
Chaisiri Real Estate รวมสัดส่วนร้อยละ 32.8 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายธีรพงศ์

19. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ (“นายบรรลือศักร”) • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

20. นางสาวิตรี ใจประสงค์ (“นางสาวิตรี”) • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

21. บุญเพชรเกษตรภัณฑ์ (“บุญเพชรเกษตรภัณฑ์”) 
ประกอบธุรกิจร้านค้าจ�าหน่ายอาหารสัตว์

• นายประโยชน์ โสรัจจกิจ (“นายประโยชน์”) ซึ่งเป็นน้องของนายบรรลือศักร และ/
หรือนางสุนันทา (“นางสุนันทา”) ซึ่งเป็นภรรยาของนายประโยชน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ
และผู้ด�าเนินการ

22. อานนท์ฟาร์ม (“อานนท์ฟาร์ม”) ประกอบธุรกิจฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

-

23. วันชัยฟาร์ม (“วันชัยฟาร์ม”) ประกอบธุรกิจฟาร์ม 
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

-

หมายเหตุ
1 รวมการถือหุ�นของค้่สมรส
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

24. หนองปลาตะเพียนฟาร์ม (“หนองปลาตะเพียนฟาร์ม”) 
ประกอบธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

-

25. ชัยณรงค์ฟาร์ม (“ชัยณรงค์ฟาร์ม”) ประกอบธุรกิจฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

-

26. เพ็ญรุ่งฟาร์ม (“เพ็ญรุ่งฟาร์ม”) ประกอบธุรกิจฟาร์ม 
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

-

27. มงคลฟาร์ม (“มงคลฟาร์ม”) ประกอบธุรกิจฟาร์ม 
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

-

28. บริษัท ประโยชน์การเกษตร จ�ากัด (“บจก. ประโยชน์
การเกษตร”) ประกอบธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  
(รวมกับบริษัทอื่นของนายประโยชน์และนางสุนันทา  
เรียกว่า “กลุ่มนายประโยชน์”)

-

29. นางผ่อง โสรัจจกิจ (“นางผ่อง”) • ภรรยาของนายสุขพัฒน์ โสรัจจกิจ ซึ่งเป็นพี่ชายของนายบรรลือศักร

30. นางธีราภรณ์ ภักตะวีระกุล (“นางธีราภรณ์”) • น้องสาวนายบรรลือศักร

31. PT Thai Union Kharisma Lestari (“TUKL”) • เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 65.0 ของ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

32. บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) • มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ TU ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของทุน
จดทะเบียนช�าระแล้ว ถือหุ้นทางอ้อมใน ITC ในสัดส่วนร้อยละ 99.55 ของทุน 
จดทะเบียนช�าระแล้ว (บริษัทได้จดทะเบียนชื่อจาก บมจ.สงขลาแคนน่ิง เป็น บมจ.
ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564) 

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชาน ชู ชง
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9.2.2 รายละเอ่ยดำรายการระหว่างกันที่่�เกิดำขึ้น สำาหรับัปีสิ้นสุดำวันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 และวันที่่� 31 ธุันวาคม 2564
1. รายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
 1) รายการขายสินค้า

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์
อาหารกุ้งให้แก่ TMAC 
และบริษัทย่อยของ
กลุ่ม TMAC รวมถึง 
TUKL (บริษัทย่อยที่
อินโดนีเซีย)

1. TMAC
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

10.6
-ไม่มี-

2.2
0.5

8.6
0.2

บริษัทฯ มีการขายผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งให้แก่ TMAC, TMK 
TUH และ TCM (กลุม่ TMAC) เพ่ือใช้ในการเพาะเลีย้งกุ้งของ
กลุ่ม TMAC โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการก�าหนดราคาขาย
ให้อยูใ่นระดบัทีเ่ทยีบเคยีงได้กบับคุคลภายนอก โดยราคาขาย 
เงื่อนไขทางการค้าและการช�าระราคาที่บริษัทฯ จ�าหน่าย 
ให้แก่กลุม่ TMAC สามารถเทยีบเคยีงได้กบัราคาขาย เงือ่นไข
ทางการค้าและการช�าระราคาที่บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารายอื่น 
และบริษัทฯ มีการขายผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งให้แก่ TUKL เพื่อ
ใช้ในการทดลองและส�ารวจตลาดที่ประเทศอินโดนีเซีย โดย
บริษัทฯ มีแนวทางในการก�าหนดราคาขายให้อยู่ในระดับที่
เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าว มคีวามสมเหตุ 
สมผล โดยการจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามการด�าเนิน
ธรุกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ และราคาขายทีบ่รษิทัฯ ให้แก่กลุ่ม 
TMAC และ TUKL สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายและ
เงือ่นไขทางการค้าทีบ่ริษัทฯ ให้แก่ลกูค้ารายอ่ืน

2. TMK
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

9.9
1.0

27.0
1.3

20.2
0.2

3. TUH
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

1.1
0.4

2.8
0.3

1.6
0.0

4. TCM
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

5.1
0.6

8.5
1.3

8.7
0.1

5. TUKL
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

-ไม่มี-
-ไม่มี-

0.7
-ไม่มี-

2. บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์
อาหารปลาให้แก่ 
THPC และกลุ่มนาย
ประโยชน์

1. THPC
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

25.6
7.6

44.4
16.8

35.7
11.9

บริษัทฯ มีการขายผลิตภัณฑ์อาหารปลาและ/หรืออาหารกุ้ง
ให้แก่ THPC และกลุ่มนายประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย (1)  
บุญเพชรเกษตรภัณฑ์ (2) อานนท์ฟาร์ม (3) วันชัยฟาร์ม (4) 
หนองปลาตะเพยีนฟาร์ม (5) ชยัณรงค์ฟาร์ม (6) เพญ็รุง่ฟาร์ม 
(7) มงคลฟาร์ม และ (8) บจก. ประโยชน์การเกษตร เพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงปลากะพง ปลานิล ปลาเบญจพรรณ
อื่นๆ และ/หรือหอยมุก ทั้งนี้ เนื่องจาก THPC และกลุ่ม 
นายประโยชน์ เป็นลกูค้ารายใหญ่ของบรษิทัฯ จงึได้รบัส่วนลด
ทางการค้าในระดบัเทยีบเท่ากบัลกูค้ารายใหญ่ ซึง่เป็นส่วนลด
ทางการค้าที่ดีกว่าลูกค้าทั่วไป 

อย่างไรก็ดี ราคาขาย เงื่อนไขทางการค้า และการช�าระราคา
ที่บริษัทฯ จ�าหน่ายให้แก่ THPC และกลุ่มนายประโยชน์ 
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขาย เงื่อนไขทางการค้า และ
การช�าระราคาที่บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่รายอื่น

2. บุญเพชรเกษตรภัณฑ์
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

82.6
7.4

8.1
0.5

3.0
1.2

3. อานนท์ฟาร์ม
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

71.1
5.7

8.2
-ไม่มี-

3.1
1.3

4. วันชัยฟาร์ม
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

74.2
4.7

8.1
-ไม่มี-

2.3
1.0

5. หนองปลาตะเพียน
ฟาร์ม

 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

20.7
0.9

6.6
-ไม่มี-

13.8
4.1
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ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

6. ชัยณรงค์ฟาร์ม
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

14.3
4.3

8.3
-ไม่มี-

2.9
1.2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ 
สมเหตุสมผล โดยการจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตาม 
การด�าเนนิธรุกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ และราคาขายทีบ่รษิทัฯ 
ให้แก่ THPC และกลุ่มนายประโยชน์ สามารถเทียบเคียง 
ได้กับราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า
รายใหญ่รายอื่น

7. เพ็ญรุ่งฟาร์ม
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

8.2
-ไม่มี-

8.3
1.3

3.0
1.2

8. มงคลฟาร์ม
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

4.0
-ไม่มี-

8.0
0.2

2.7
0.6

9. บจก. ประโยชน์
การเกษตร

 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

50.3
4.9

64.3
3.6

45.4
2.8

3. บริษัทฯ รับจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
สัตว์เลี้ยงให้แก่ TUM

1. TUM
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

-ไม่มี-
-ไม่มี-

6.2
0.9

บริษัทฯ มีการทดลองรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เล้ียง
ให้แก่ TUM เพ่ือเพ่ิมอัตราการใช้ก�าลังการผลิตเครื่องจักร 
ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการ
ก�าหนดราคาขายเท่ากับต้นทนุบวกด้วยอัตราก�าไรทีเ่ทยีบเคยีง 
ได้กับอัตราก�าไรที่บริษัทฯ คิดกับบุคคลภายนอกจากการ
รับจ้างผลิตอาหารสัตว์น�้า โดยราคาขาย และมีเงื่อนไข 
ทางการค้าและการช�าระราคาที่บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ 
สมผล โดยการทดลองรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการเพ่ิมอัตราการใช้ก�าลังการผลิต
เคร่ืองจักรของบริษัทฯ และมีอัตราก�าไรที่เทียบเคียงได้กับ
อตัราก�าไรทีบ่รษิทัฯ คดิกบับคุคลภายนอกจากการรับจ้างผลิต
อาหารสัตว์น�้า และมีเงื่อนไขทางการค้าและการช�าระราคาที่
บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารายอื่น

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

 2) รายการขายผลผลิตจากฟาร์มวิจัยสัตว์น�้า1

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ จ�าหน่ายกุ้ง
และปลากะพงจาก
ฟาร์มวิจัยเพาะพันธุ์
สัตว์น�้าให้แก่ TU

1. TU
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

10.0
 0.3

4.8
-ไม่มี-

5.9
-ไม่มี-

บริษัทฯ มีการจ�าหน่ายผลผลิตกุ้งและปลากะพงท่ีโตเต็มวัย
จากฟาร์มวิจัยเพาะพันธุ์สัตว์น�้าของบริษัทฯ ให้แก่บุคคล
ภายนอก ซึ่งรวมถึง TU เพื่อน�าไปแปรรูปและจ�าหน่าย ทั้งนี้ 
เนือ่งจากในช่วงทีบ่รษิทัฯ ท�าการลงทนุในฟาร์มวจิยัเพาะพนัธ์ุ
สตัว์น�า้ในปี 2561 TU ได้ช่วยสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการท�าระบบ
และค่าตรวจสอบมาตรฐานฟาร์มเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กระบวนการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น�้า 
(Best Aquaculture Practices (BAP)) ของสถาบันรับรอง
มาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
(Aquaculture Certification Council, Inc. (ACC)) เพ่ือ
ประโยชน์ทางด้านการขายของ TU ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ 
มีผลผลิตกุ้งและปลากะพงที่มีขนาดโตเต็มวัยและสามารถ
จ�าหน่ายได้ในปริมาณมาก บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ 
ในการจ�าหน่ายกุ้งและปลากะพงไปยังผู้รับซื้อกุ้งรวมถึง TU 
โดยมีราคาทีเ่ทียบเคยีงได้กบัสตัว์น�า้ให้แก่ผูซ้ือ้รายอ่ืน เงือ่นไข
ในการจ่ายช�าระค่าสินค้าที่เปรียบเทียบได้กับการจ�าหน่าย 
สัตว์น�้าให้แก่ผู้ซื้อรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ 
สมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยการจ�าหน่ายผลผลิตกุ้ง
และปลากะพงจากฟาร์มวิจัยเพาะพันธุ์สัตว์น�้าเป็นการช่วย
เพ่ิมรายได้ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งราคาขายผลผลิตกุ้งและ 
ปลากะพงให้แก่ TU ยังเป็นราคาที่เทียบเคียงได้และเงื่อนไข
ทางการค้าเดียวกับที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลภายนอก 

หมายเหตุ: 
1 นอกเหนือจากรายการจ�าหน่ายผลผลิตจากฟาร์มวิจัยสัตว์น�้าข�างต�น บริษััที่ฯ ยังมีรายการจ�าหน่ายผลผลิตจากฟาร์มวิจัยสัตว์น�้าให�แก่พนักงาน ซึ่งรวมถึงผ้�บริหารบางที่่าน ได�แก่ นายฤที่ธิรงค์ นายบรรลือศักร และนางสาวิตร ี

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงานที่ี่บริษััที่ฯ ให�แก่พนักงานของบริษััที่ฯ ทีุ่กราย อีกที่ั้งรายการดังกล่าวมีม้ลค่าของรายการที่ี่ไม่เป็นสาระส�าคัญ 
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

 3) รายการซื้อวัตถุดิบ

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก 
TU, TUS และ OKF 

1. TU 
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

22.2
2.3

17.3
2.0

17.3
2.5

บริษัทฯ ซ้ือเปลือกกุ้งสด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการ
ผลิตสินค้าของ TU, TUS และ OKF เพื่อน�ามาอบและใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น�้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
เลือกซื้อเปลือกกุ้งสดจาก TU, TUS และ OKF เนื่องจาก 
ผู้จ�าหน่ายเปลือกกุ้งสดในท้องตลาดมีจ�านวนจ�ากัด โดย TU, 
TUS และ OKF เป็นสามในผู้จ�าหน่ายเปลือกกุ้งสดรายใหญ่
ของไทย และผู้จ�าหน่ายเปลือกกุ้งสดในประเทศไทยยังมี
จ�านวนจ�ากัด ซึ่ง TU, TUS และ OKF ไม่ได้มีการจ�าหน่าย
เปลือกกุ้งในลักษณะที่ขายให้แก่บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารายอื่น 
ทั้งนี้ บริษัทฯ เลือกซื้อเปลือกกุ้งสดดังกล่าวเนื่องจากต้นทุน
การผลติจากการใช้เปลอืกกุง้สดดงักล่าวต�า่กว่าต้นทนุการผลิต
ในกรณีที่บริษัทฯ ซื้อเปลือกกุ้งอบจากบุคคลภายนอก และมี
เงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ 
สมเหตุสมผล และเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติและเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ เน่ืองจากต้นทุนการผลิตจากการใช้
เปลือกกุ้งสดดังกล่าวต�่ากว่าต้นทุนการผลิตในกรณีที่บริษัทฯ 
ซื้อเปลือกกุ้งอบจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ มีความ
จ�าเป็นในการซื้อเปลือกกุ้งสดจาก TU, TUS และ OKF 
เนื่องจากผู้จ�าหน่ายเปลือกกุ้งสดในท้องตลาดมีจ�านวนจ�ากัด 
และมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 

2. TUS
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

9.0
0.8

7.8
0.6

10.0
0.9

3. OKF
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

18.9
2.5

18.9
2.2

22.8
3.0

2. บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก 
TU, Jana TC Union 
และ SPF

1. TU 
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

9.3
1.9

12.0
1.3

12.1
1.4

บริษัทฯ ซือ้ปลาป่นจาก Jana และ TC Union ซึง่เป็นวัตถดุบิ
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น�้าของบริษัทฯ เนื่องจาก Jana 
และ TC Union เป็นผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน IFFO Standard for Responsible Supply Chain 
of Custody (IFFO RSCoC) จากสถาบนั The International  
Fishmeal and Fish Oil Organization (IFFO) (“มาตรฐาน 
IFFO”) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น�้าของบริษัทฯ  
เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเลีย้งและแปรรูปผลติภณัฑ์
อาหารจากสัตว์น�้า (Best Aquaculture Practices (BAP)) 

2. Jana 
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

86.7
24.2

61.3
0.8

47.6
3.0

3. TC Union
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

159.0
6.6

138.5
25.8

167.8
20.6
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

4. SPF
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

19.0
1.4

0.2
0.0

1.2
-ไม่มี-

ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการใช้วัตถุดิบปลาป่นจาก 
ผูจ้�าหน่ายวตัถุดบิทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO อย่างน้อย 
ร้อยละ 50.0 ของปริมาณการใช้วัตถุดิบปลาป่นทั้งหมด ทั้งนี้ 
ผู ้จ�าหน่ายวัตถุดิบท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO ใน
ประเทศมีจ�านวนเพียงไม่กี่ราย โดย Jana และ TC Union มี
การก�าหนดราคาขายปลาป่นให้แก่บริษัทฯ ในราคาทีเ่ทียบเคยีง 
ได้กบัราคาที ่Jana และ TC Union จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้ารายอืน่

บริษัทฯ ยังมีการซื้อ (1) น�้านึ่งปลาจาก TU, Jana และ TC 
Union และ (2) ไส้ปลาจาก TC Union โดย Jana และ TC 
Union ขายวัตถุดิบดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในราคาที่ต�่ากว่า
ราคาที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมกีารซือ้น�า้มนัปลาจาก Jana และ SPF 
โดยราคาน�้ามันปลาดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่
บริษัทฯ ซื้อจากบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ เง่ือนไขทางการค้าและการช�าระเงินส�าหรับรายการซื้อ
สินค้าดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ 
สมเหตสุมผล และเป็นไปตามการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองบริษัทฯ  
โดยราคาซื้อขายสามารถเทียบเคียงได้/ ต�่ากว่ากับราคาท่ี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น หรือ
ราคาที่บริษัทฯ ซื้อจากบุคคลภายนอก และมีเงื่อนไขการเข้า
ท�ารายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 4) รายการซื้อสินค้า

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ซื้อสินค้า 
จาก TU 

1. TU
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

0.6
0.5

0.5
0.4

0.8
0.9

บรษิทัฯ ซือ้สนิค้าต่าง  ๆของ TU เช่น กระเช้าของขวญั ปลากระป๋อง  
และโมโนริ เพ่ือน�าไปเป็นของขวัญให้กับคู่ค้าต่างๆ ของ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ TU ขายสินค้าต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ ในราคาที่
เปรียบเทียบได้กับราคาสินค้าท่ีขายให้แก่บริษัทในกลุ่ม TU 
นอกจากน้ี TU มกีารก�าหนดเง่ือนไขทางการค้าและการช�าระ
ราคาให้แก่บรษิทัฯ ในแนวทางเดยีวกบัทีใ่ห้แก่บรษิทัในกลุ่ม TU
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ 
สมเหตุสมผล และเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติของ 
บริษัทฯ โดยราคาซื้อขายและเง่ือนไขการค้ามีลักษณะเช่น
เดียวกับที่ TU ขายให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่ม TU 
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

 5) รายการซื้อลูกกุ้งและสารเคมีเพื่อใช้ในฟาร์มวิจัยเพาะพันธุ์สัตว์น�้า

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ซื้อลูกกุ้งจาก 
TUH

1. TUH
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

2.2
-ไม่มี-

0.7
-ไม่มี-

0.5
-ไม่มี-

บริษัทฯ ซื้อลูกกุ้งจาก TUH เพื่อใช้ในฟาร์มวิจัยเพาะพันธุ์ 
สัตว์น�้าของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวทางในการ 
ซื้อลูกกุ้งจากผู ้จ�าหน่ายหลายรายเพื่อให้สายพันธุ์กุ ้งที่มี 
ความหลากหลายเพื่อใช้ในการทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร
สัตว์น�้าของบริษัทฯ โดยราคาลูกกุ้งของ TUH เป็นราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าที่เปรียบเทียบได้กับราคาและเง่ือนไข 
ทางการค้าทีบ่ริษัทฯ ซือ้จากผูจ้�าหน่ายลกูกุง้รายอ่ืน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวจงึมคีวามสมเหต ุ
สมผล และเป็นไปเพ่ือการด�าเนนิงานฟาร์มวจิยัเพาะพันธุส์ตัว์น�า้ 
ของบริษัทฯ โดยราคาซื้อขายและเงื่อนไขการค้ามีลักษณะที่
เปรยีบเทยีบได้กบัราคาและเงือ่นไขทางการค้าทีบ่รษิทัฯ ซือ้จาก
ผูจ้�าหน่ายลกูกุง้รายอ่ืน

2. บริษัทฯ ซื้อสารเคมี ยา 
และอุปกรณ์ในการ
เพาะเลี้ยงกุ้งจาก 
TMAC

1. TMAC
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

0.1
0.0

0.5
-ไม่มี-

บริษัทฯ ซื้อสารเคมี ยา และอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งจาก 
TMAC เพือ่ใช้ในโครงการส่งเสรมิการเลีย้งกุง้ต่างๆ ของบรษัิทฯ  
ซึ่ง TMAC มีการซื้อสารเคมี ยา และอุปกรณ์ดังกล่าวมาเพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม TMAC รวมถึงมีการขายให้
แก่บุคคลภายนอก ท้ังน้ี บริษัทฯ เลือกซ้ือสารเคมียา และ
อุปกรณ์ ดังกล่าวจาก TMAC เพื่อความสะดวก โดย TMAC 
ขายสารเคมี ยา และอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ ในราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าที่เปรียบเทียบได้กับลูกค้ารายอื่น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวจงึมคีวามสมเหต ุ
สมผล และเป็นไปเพือ่การด�าเนนิงานฟาร์มวิจยัเพาะพันธ์ุสัตว์
น�า้ของบริษัทฯ โดยราคาซือ้ขายและเงือ่นไขการค้ามลีกัษณะ
ที่เปรียบเทียบได้กับที่ TMAC ท�ากับบุคคลภายนอก 
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

 6) รายการเข้าท�าสญัญาความร่วมมอืทางเทคนคิและการอนญุาตให้ใช้ชือ่ทางการค้ากบั AVANTI

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ เข้าท�าสัญญา
ความร่วมมือทาง
เทคนิคและการอนุญาต
ให้ใช้ชื่อทางการค้ากับ 
AVANTI

1. AVANTI
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

39.8
8.6

37.8
8.0

47.1
9.3

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาความร่วมมือทางเทคนิคและการอนุญาต
ให้ใช้ชื่อทางการค้า (Tradename) กับ AVANTI (สัญญาความ 
ร่วมมือทางเทคนิคฯ) ตั้งแต่ปี 2546 โดย AVANTI มีสิทธิจ�าหน่าย
สินค้าในประเทศอินเดียหรือส่งออกสินค้าโดยใช้ชื่อทางการค้า  
“PROFEED” และชือ่ทางการค้าส�าหรบัอาหารกุง้ขาวของบรษิทัฯ 
ทัง้นี ้AVANTI มกีารจ่ายค่าสทิธจิากการใช้ชือ่ทางการค้าของบรษิทัฯ 
ดังกล่าวตามปริมาณการจ�าหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อทางการค้าของ 
บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เลือกให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อทางการค้า “PROFEED” 
และชื่อทางการค้าส�าหรับอาหารกุ้งขาวของบริษัทฯ แก่ AVANTI 
ตั้งแต่ในช่วงเวลาก่อนที่ TU จะเข้าลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นใน 
AVANTI ประกอบกบับริษัทฯ ไม่มนีโยบายในการขยายธรุกจิไปยงั
ประเทศอินเดียโดยการเข้าไปด�าเนินกิจการเองโดยตรงเนื่องจาก 
บริษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการจ�าหน่ายอาหาร
สตัว์น�า้ในประเทศอนิเดยี และบริษทัฯ พิจารณาแล้วว่าการร่วมมอื
กับพันธมิตรท้องถ่ินซ่ึงเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ มากกว่า (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เตมิในส่วนที่ 
2.2.1 นโยบายและภาพรวมในการประกอบธรุกจิ)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยการเข้าท�าสัญญาความ
ร่วมมือทางเทคนิคฯ ดังกล่าว เป็นการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่
บริษัทฯ อีกทัง้ ยงัมเีง่ือนไขทางการค้าเป็นไปตามเงือ่นไขการค้าปกติ

 7) รายการให้บริการจ�าหน่ายลูกกุ้ง

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ให้บริการ
จ�าหน่ายลูกกุ้งให้แก่ 
TUH

1. TUH
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

0.9
-ไม่มี-

1.9
-ไม่มี-

0.7
-ไม่มี-

TUH ได้ว่าจ้างบริษัทฯ ให้ช่วยสนับสนุนการขายลูกกุ้งของ TUH 
เนือ่งจาก TUH มข้ีอจ�ากดัด้านบคุลากรฝ่ายขาย ประกอบกับกลุม่
ลูกค้าเกษตรกรของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกับกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมาย (Potential Customer) ของ TUH ทั้งนี้ TUH ได้มี 
การก�าหนดอัตราค่าตอบแทนแก่บริษัทฯ จากการช่วยสนับสนุน
การขายลูกกุ้งดงักล่าวตามจ�านวนลกูกุง้ท่ีจ�าหน่ายได้ โดยบรษิทัฯ 
ได้พิจารณาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของ TUH ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 
การแข่งขันกับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ไม่มีต้นทุนเพิ่มเติมจากการ
ช่วยสนับสนุนการขายลูกกุ้งของ TUH โดยการช่วยสนับสนุน 
การขายลูกกุ้งบริษัทฯ จึงได้ให้บริการดังกล่าวแก่ TUH โดย TUH 
จ่ายช�าระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดือนตามจ�านวนลูกกุ้ง
ที่พนักงานขายของบริษัทฯ ขายลูกกุ้งได้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นการช่วย
สนับสนุนการขายลูกกุ้งของ TUH ให้แก่ลูกค้าเกษตรกรของ 
บริษัทฯ โดยไม่มีต้นทุนเพิ่มเติม อีกทั้งเงื่อนไขทางการค้าส�าหรับ
รายการดังกล่าวยังเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

 8) รายการใช้บริการ IT Service จาก TU

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ได้ใช้บริการ  
IT Service กับ TU

1. TU
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

0.6
0.2

0.4
0.1

0.7
0.1

บรษิทัฯ มกีารใช้บรกิาร IT Service จาก TU ได้แก่ อเีมลส�าหรับ
พนักงานของบริษัทฯ (Office365) ซึ่ง TU มีการจัดหาจากผู้ให้
บรกิารภายนอกโดยรวมส�าหรบัทัง้กลุม่ TU เพือ่ประโยชน์ในการ
ประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) เพ่ือประโยชน์ในด้าน
ต้นทนุและความสะดวกในการจดัหาบรกิาร IT ของบรษิทัฯ โดย 
TU มีการคิดค่าบริการจากแต่ละบริษัทในกลุ่ม TU ตามจ�านวน
ผู้ใช้งานของแต่ละบริษัทและค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริงจากการให้
บริการ (Actual Service Cost) และมีเงือ่นไขการช�าระเงนิเดยีว
กับที่ TU คิดจากบริษัทอื่นในกลุ่ม TU
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผล และเป็นประโยชน์ต่อการจัดหาบริการ IT ของบริษัทฯ 
อกีทัง้ TU ยงัมกีารคดิอตัราค่าบรกิารจากการใช้บรกิารระบบใน
อัตราเดียวกับที่คิดจากบริษัทอื่นในกลุ่ม TU และยังมีเง่ือนไข
ทางการค้าเป็นไปตามธรุกจิปกติ

 9) รายการเข้าท�าสัญญาว่าจ้างให้บริการ (Service Agreement) กับ TU, TUM และ TMAC

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ได้มีการเข้าท�า
สัญญาว่าจ้างให้บริการ 
(Service Agreement) 
กับ TU

1. TU
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

15.8
6.5

21.6
12.6

13.3
3.8

บริษทัฯ ได้มกีารเข้าท�าสญัญาว่าจ้าง TU เพ่ือให้บริการสนบัสนนุ
การด�าเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ (Service Agreement) ตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน 2559 โดยสัญญามีลักษณะเป็นสัญญาเป็นรายปี  
ต่ออายุสัญญาอัตโนมัติแบบปีต่อปี และสัญญาฉบับปัจจุบัน  
เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 โดย TU  
มหีน้าท่ีให้บริการสนับสนุนการด�าเนินธรุกจิของบริษัทฯ ซึง่ได้แก่  
(1) การบัญชี การเงินและภาษี (2) การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล (3) กฎหมาย (4) การตรวจสอบภายใน (5) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และ (6) การพัฒนากระบวนการธุรกิจ และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น 

ทั้งนี้ TU มีการคิดค่าบริการเท่ากับค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจากการ 
ให้บริการ (Actual Service Cost) บวกด้วยร้อยละ 5.0 โดย
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ TU เป็นรายไตรมาส ซึง่เป็นอัตรา
และเงือ่นไขการช�าระเงนิเดยีวกับที ่TU คดิจากบรษัิทอืน่ในกลุม่ TU 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้ง 
TU ยังมีการคิดอัตราค่าบริการในอัตราเดียวกับที่คิดจากบริษัท
อ่ืนในกลุม่ TU และยงัมเีง่ือนไขทางการค้าเป็นไปตามธรุกจิปกติ
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

2. บริษัทฯ ใช้บริการงาน
ด้านบริหารจัดการและ
ฝึกอบรมพนักงานจาก 
TUM

1. TUM
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

0.4
0.0

0.6
0.6

บริษัทฯ ได้มีการเข้าท�าสัญญาว่าจ้าง TUM เพ่ือให้บริการงาน
ด้านบริหารจัดการแก่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดย
สัญญามีลักษณะเป็นสัญญาเป็นรายปี ต่ออายุสัญญาอัตโนมัติ
แบบปีต่อปี และสัญญาฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
– 31 ธนัวาคม 2564 โดย TUM มหีน้าทีใ่ห้บรกิารงานด้านบริหาร
จัดการของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ (1) งานฝ่ายโลจิสติกส์ (2) งานฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ (3) งานฝ่ายชิปป้ิง (4) งานฝ่ายประสานงาน 
ราชการ และ (5) งานฝ่าย BOI และทรัพย์สนิทางปัญญา เป็นต้น

ทั้งนี้ TUM มีการคิดค่าบริการเท่ากับค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจากการ
ให้บริการ (Actual Cost) บวกด้วยร้อยละ 5.0 โดยบริษัทฯ จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ TUM เป็นรายเดอืน ซึง่เป็นอตัราและเงือ่นไข
การช�าระเงินเดียวกับที่ TUM คิดจากบริษัทอื่นในกลุ่ม TU

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ยงัใช้บริการฝึกอบรมพนักงานและบรกิาร
เกีย่วกบัการรับส่งข้อมลูของ TUM เพือ่ประโยชน์ในการใช้ระบบ
ของ TUM ตามสญัญาให้บริการดงักล่าวข้างต้น นอกจากน้ี TUM 
ยังมีการจัดอบรมพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วม
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ส�าหรับการด�าเนินงานในโรงงาน โดย 
TUM มีการคิดอัตราค่าบริการในอัตราที่ต�่ากว่าอัตราค่าบริการ
ของบุคคลภายนอก 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้ง 
TUM ยังมีการคิดอัตราค่าบริการในอัตราเดียวกับที่คิดจาก 
บริษัทอื่นในกลุ่ม TU/ อัตราที่ต�่ากว่าอัตราค่าบริการของบุคคล
ภายนอก และยังมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามธุรกิจปกติ

3. บริษัทฯ ใช้บริการงาน
ด้านบริหารจัดการ
ฟาร์มจาก TMAC

1. TMAC
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

-ไม่มี-
-ไม่มี-

0.7
-ไม่มี-

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาว่าจ้าง TMAC เพื่อบริหารโครงการฟาร์ม
สาธติการเพาะเลีย้งกุง้ จังหวดัฉะเชงิเทรา เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้เป็น
ฟาร์มต้นแบบในการเพาะเลี้ยงกุ้ง รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้
กับพนักงานขายของ TFM เพื่อพัฒนาการความรู้ในการเลี้ยงกุ้ง 
ทั้งนี้ บริษัทฯ เลือกว่าจ้าง TMAC เนื่องจากที่ตั้งของฟาร์มสาธิต
ของบริษัทฯ อยู่ใกล้ฟาร์มของ TMAC และ TMAC มีบุคลากรที่
มคีวามเชีย่วชาญในการด�าเนนิการฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการฟาร์มสาธติของบรษิทัฯ ทัง้น้ี 
TMAC มกีารคดิอตัราค่าบริการตามค่าใช้จ่ายพนกังานทีใ่ช้ในการ
ดแูลฟาร์มสาธติของบริษทัฯ และมเีงือ่นไขการช�าระเงินเป็นรายเดอืน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากที่ตั้งของฟาร์ม
สาธิตของบริษัทฯ อยู่ใกล้ฟาร์มของ TMAC และ TMAC มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการด�าเนินการฟาร์มเพาะเลี้ยง
สตัว์น�า้ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฟาร์มสาธิตของ
บรษิทัฯ โดย TMAC มกีารคดิอตัราค่าบรกิารตามค่าใช้จ่ายทีเ่กดิ
ขึ้นจริง และยังมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามธุรกิจปกติ
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

 10) รายการว่าจ้างบริการอื่น เช่น การใช้บริการจัดหาประกันภัย และการใช้บริการฝึกอบรมพนักงาน

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ใช้บริการ 
นายหน้าประกันภัย 
จาก APRC และ APRI

1. APRC
 • ค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่าย 

  จ่ายล่วงหน้า
 • เจ้าหนี้การค้า

4.2
3.1

1.2

5.6
3.3

0.0

6.6
4.2

3.7

บริษัทฯ ใช้บริการนายหน้าประกันภัยส�าหรับทรัพย์สิน และ
ประกันสุขภาพส�าหรับพนักงาน จาก APRC และ APRI ตาม
ล�าดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ เลือกใช้ APRC และ APRI เพื่อประโยชน์
ด้านความสะดวกในการจัดหาประกันภัย เนื่องจาก APRC 
และ APRI จะรวบรวมข้อเสนอจากบรษิทัประกนัภยัต่างๆ เพ่ือ
มาน�าเสนอแก่บรษิทัฯ รวมถงึจะเป็นผูเ้กบ็ช�าระค่าเบีย้ประกัน
จากบรษิทัฯ เพือ่ไปน�าส่งให้บรษิทัประกนัภยัหลายแห่งตามที่
ระบุในกรมธรรม์ ท้ังน้ี APRC และ APRI ไม่ได้มีการคิด 
ค่าบริการจากการให้บริการนายหน้าจากบริษัทฯ แต่อย่างใด  
แต่บริษทัฯ มเีพียงการจ่ายช�าระค่าเบีย้ประกนัผ่านทาง APRC 
และ APRI เพื่อให้ APRC และ APRI น�าไปจ่ายช�าระแก่บริษัท
ประกันภัยต่อไปเท่านั้น โดย APRC และ APRI จะเรียกเก็บ
ค่าบรกิารนายหน้าจากบรษิทัประกนัภยัซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัิ
ทั่วไปในอุตสาหกรรมนายหน้าประกันภัย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ 
สมผล และเป็นประโยชน์ต่อการอ�านวยความสะดวกในการ
จัดหาบริการประกันภัยส�าหรับบริษัทฯ อีกทั้ง APRC และ 
APRI ไม่มกีารคดิอตัราค่าบรกิารค่านายหน้าจากบรษิทัฯ และ
ยังมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามธุรกิจปกติ

2. APRI
 • ค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่าย
     จ่ายล่วงหน้า

1.2
0.7

1.2
0.7

0.8
-ไม่มี-

2. บริษัทฯ ใช้บริการฝึก
อบรมพนักงานจาก 
EHS

1. EHS
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

0.0
-ไม่มี-

-ไม่มี-
-ไม่มี-

บริษัทฯ มีการใช้บริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท�างาน (จป.) ของบริษัท EHS ซึง่ประกอบธรุกจิให้บรกิาร
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
โดย EHS มกีารคดิค่าบรกิารส�าหรบัการฝึกอบรมในอัตราเดยีว
กับที่คิดจากบริษัทอื่นในกลุ่ม TU และบริษัทฯ มีการจ่ายค่า
บริการดงักล่าวเป็นรายคร้ัง ซึง่เป็นเง่ือนไขทางการค้าเดยีวกบั
บริษัทอื่นในกลุ่ม TU
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ 
สมผล และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ 
อกีทัง้ EHS ยงัมกีารคดิอตัราค่าบรกิารจากการใช้บรกิารระบบ
ในอัตราเดียวกับที่คิดจากบริษัทอื่นในกลุ่ม TU และยังมี
เงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามธุรกิจปกติ
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

 11) รายการให้เช่าทรัพย์สิน 

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ให้เช่า
ส�านักงานและโกดัง 
แก่ TMAC

1. TMAC
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

0.3
-ไม่มี-

0.4
-ไม่มี-

0.4
-ไม่มี-

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาให้เช่าพ้ืนที่บางส่วนในบริเวณ
ส�านักงานใหญ่และโรงงานมหาชัย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 89/1 หมู่ 2 
ต�าบลกาหลง อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แก่ TMAC  
เพ่ือใช้ในด�าเนินงานของ TMAC ดงัน้ี
(1) อาคารส�านักงานใหญ่ โดยพ้ืนที่ให้เช่ามีขนาดประมาณ 

34.1 ตารางเมตร ซึ่งเป็นส่วนของอาคารส�านักงานที่
บริษัทฯ ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ โดยอาคารส�านักงาน 
ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาเช่าดังกล่าว ตั้งแต่
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 สัญญามีอายุ 1 ปี โดยมี
ลักษณะการต่ออายุอัตโนมัติเป็นรายปี ทั้งนี้ สัญญาฉบับ
ปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 
โดยมอีตัราค่าเช่าเท่ากบั 240,000 บาทต่อปี (หรือเท่ากับ 
20,000 บาทต่อเดือน) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าไฟฟ้าและค่าน�า้ประปา ในขณะที ่TMAC เป็นผูร้บัผิดชอบ 
ค่าโทรศัพท์ โดยมเีง่ือนไขการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นราย
เดอืนภายในวนัที1่5 ของแต่ละเดอืน โดยบรษิทัฯ ค�านวณ
อัตราค่าเช่าจากขนาดพื้นที่ โดยเปรียบเทียบจากอัตรา 
ค่าเช่าพืน้ทีใ่นบรเิวณใกล้เคยีง ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าทีบ่รษิทัฯ 
เก็บจาก TMAC อยู่ในอัตราที่เปรียบเทียบได้กับอัตรา 
ค่าเช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง 

(2) พื้นที่เก็บสินค้า (โกดัง) บางส่วนในบริเวณโรงงานมหาชัย
แก่ TMAC เพ่ือใช้ในการจัดเก็บสินค้าและเอกสารของ 
TMAC โดยพื้นที่ให้เช่ามีความกว้างประมาณ 8.2 เมตร 
ยาวประมาณ 9.8 เมตร ซ่ึงเป็นส่วนทีบ่ริษัทฯ ไม่ได้มกีารใช้ 
ประโยชน์ โดยบรษิทัฯ ได้เข้าท�าสญัญาเช่าดงักล่าว ต้ังแต่
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สัญญามีอายุ 1 ปี โดยสัญญา
ฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 - 14 
สิงหาคม 2564 โดยมีอัตราค่าเช่าเท่ากับ 9,700 บาทต่อ
เดือน โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน
ภายในวันท่ี 7 ของแต่ละเดือน โดยบริษัทฯ ค�านวณอตัรา
ค่าเช่าจากขนาดพื้นที่ โดยเปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่า
พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าที่บริษัทฯ เก็บ
จาก TMAC อยู่ในอัตราที่เปรียบเทียบได้กับอัตราค่าเช่า
พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ 
สมผล โดยเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ จากพ้ืนที่
บริษัทฯ ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์โดยบริษัทฯ มีการคิดอัตรา 
ค่าเช่าจาก TMAC ในระดบัทีท่ีเ่ปรียบเทยีบได้กบัอัตราค่าเช่า
พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง และยังมีเงื่อนไขการช�าระราคาเป็น
ไปตามปกติธุรกิจ
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

 12) รายการเช่าทรัพย์สิน 

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ เช่าที่ดินจาก 
TU 

1. TU
 • ค่าใช้จ่าย
 • หนี้สินตาม 

  สัญญาเช่า

0.5
0.5

0.5
0.5

0.5
-ไม่มี-

บริษัทฯ ได้มีการเข้าท�าสัญญาเช่าที่ดินจาก TU เพื่อใช้ในการ
ด�าเนินงานฟาร์มวิจัยเพาะพันธุ์สัตว์น�า้ของบริษัทฯ โดยที่ดิน
ดงักล่าวมขีนาด 49 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา ซึง่ต้ังอยูต่ดิกับทีต่ัง้ 
ของส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในต�าบลกาหลง อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยการเช่าทีด่นิในบรเิวณดงักล่าวจะช่วย
อ�านวยความสะดวกให้แก่บรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการฟาร์ม
วิจัยเพาะพันธุ์สัตว์น�้าของบริษัทฯ โดยสัญญาเช่าดังกล่าว
มีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 
2565 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 497,300 บาทต่อปี (ประมาณ 
41,441 บาทต่อเดือน) โดย TU มีการคิดอัตราค่าเช่าจาก 
บริษัทฯ โดยค�านวณจากขนาดพ้ืนท่ี และเปรียบเทียบจาก
อัตราค่าเช่าพ้ืนที่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ มีเงื่อนไขการจ่าย
ค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี ภายในวันที ่31 กรกฎาคมในแต่ละปี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ 
สมผล เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย 
การเช่าทีด่นิซ่ึงตัง้อยูต่ดิกบัทีต่ัง้ของบริษัทฯ จาก TU ดังกล่าว 
จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการฟาร์มวจิยัเพาะพนัธ์ุ
สัตว์น�้าได้อย่างสะดวก โดย TU มีการคิดอัตราค่าเช่าจาก 
บริษัทฯ ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่ใน
บริเวณใกล้เคียง อีกท้ัง ยังมีเง่ือนไขการช�าระราคาส�าหรับ
รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ

2. บริษัทฯ เช่าฟาร์มเลี้ยง
กุ้งพร้อมอุปกรณ์จาก 
TMK

1. TMK
 • ค่าใช้จ่าย
 • หนี้สินตาม
   สัญญาเช่า
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1.6
4.3

-ไม่มี-

1.6
4.3

-ไม่มี-

1.4
2.9

-ไม่มี-

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาเช่าฟาร์มเลี้ยงกุ้งพร้อมอุปกรณ์จาก 
TMK เพ่ือใช้ด�าเนินงานฟาร์มวจิยัเพาะพันธุส์ตัว์น�า้ของบรษิทัฯ  
โดยที่ดินดังกล่าวมีขนาด 177 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ตั้งอยู่
เลขที่ 2/2 หมู่ 5 ต�าบลบางสัก อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดย
บริษัทฯ เลือกเช่าฟาร์มเลี้ยงกุ้งจาก TMK เน่ืองจากที่ดิน 
ดังกล่าวตั้งอยู่ในจังหวัดตรังซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ติดทะเล
อันดามัน ส่งผลให้มีแหล่งน�้ามีความสะอาดและเหมาะสมใน
การใช้เพาะพันธุ์สัตว์น�้า ประกอบกับการเช่าฟาร์มดังกล่าว
เป็นการเช่าพร้อมอุปกรณ์ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องลงทุนค่า
อุปกรณ์เลี้ยงกุ้งเอง โดยบริษัทฯ เข้าท�าสัญญาเช่ากับ TMK 
ตั้งแต่ในปี 2561 สัญญาเช่าฉบับปัจจุบันมีอายุ 1 ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีอัตรา 
ค่าเช่าเท่ากบั 1,500,000 บาทต่อปี (ประมาณ 125,000 บาท
ต่อเดือน) โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี 
ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2563 ท้ังน้ี TMK ค�านวณอัตรา 
ค่าเช่าจากขนาดพื้นที่ โดยเปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่าพื้นที่
ในบริเวณใกล้เคียง 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ 
สมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานฟาร์มวิจัย 
เพาะพันธุ์สัตว์น�้าของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะต้องมีการ
จ่ายช�าระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายปี แต่เนื่องจาก TMK มีการ
คิดอัตราค่าเช่าจากบริษัทฯ เปรียบเทียบได้กับอัตราค่าเช่า
พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ TMK ยังมีการจัดหา
อุปกรณ์ส�าหรับใช้ในฟาร์มวิจัย 
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

3. บริษัทฯ เช่าพื้นที่
ส�านักงานจาก 
Chansiri Real Estate

1. Chansiri Real 
Estate

 • ค่าใช้จ่าย
 • หนี้สินตาม
      สัญญาเช่า
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-ไม่มี-
-ไม่มี-

-ไม่มี-

0.0
-ไม่มี-

0.0

0.1
0.1

0.0

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาเช่าพ้ืนที่ส�านักงานจาก Chansiri 
Real Estate เพื่อใช้ในการด�าเนินงานในส่วนของส�านักงาน
ของบริษัทฯ โดยพื้นที่ส�านักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ห้องชุดเลขที่ 
979/91 ชั้น 29 ในอาคารชุด “เอส เอ็ม ทาวเวอร์” ถนน
พหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 
พื้นที่รวม 20 ตารางเมตร โดยการเช่าพื้นที่ส�านักงานดังกล่าว
จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่บริษัทฯ ในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร โดย
สัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่  
1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 อัตราค่าเช่าและ 
ค่าบริการ รวมเท่ากบั 11,000 บาทต่อเดือน โดยทาง Chansiri 
Real Estate มีการคิดอัตราค่าเช่าจากบริษัทฯ โดยค�านวณ
จากขนาดพ้ืนท่ีและเปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่าพื้นที่ที่ 
Chansiri Real Estate ให้เช่าแก่บริษัทอื่นในกลุ่ม TU ทั้งนี้ 
มีเง่ือนไขการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายเดือน
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ 
สมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ 
Chansiri Real Estate มีการคดิอตัราค่าเช่าจากบรษิทัฯ และ
เงื่อนไขการค้าเดียวกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และเงื่อนไขการค้าที่ 
Chansiri Real Estate ให้เช่าแก่บริษัทอื่นในกลุ่ม TU

 13) รายการค�้าประกันเงินกู้

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บรษิทัฯ ค�า้ประกนัเงนิกู้
 ให้แก่ TUKL ประเทศ

อินโดนีเซีย

1. TUKL
 • รายได้
 • รายได้ค้างรับ

-ไม่มี-
-ไม่มี-

-ไม่มี-
-ไม่มี-

0.2
0.1

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้ธนาคารให้กับ 
TUKL ในอตัราสดัส่วนของการถอืหุน้ที ่65% โดยทางบริษทัฯ 
เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการค�า้ประกันเงนิกูใ้นอัตรา 0.25% 
ต่อ 360 วัน ก�าหนดช�าระทุกๆ 6 เดือน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ 
สมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
อกีทัง้ TUKL ยงัมกีารคดิอตัราค่าบริการในอตัราเดยีวกบัทีค่ดิ
จากบริษัทอื่นในกลุ่ม TU และยังมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นไป
ตามธุรกิจปกติ
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ให้บริการ
จัดหาหนังสือก�ากับการ
ซื้อขายสินค้าสัตว์น�้า 
(Marine Catch 
Purchasing 
Document (MCPD))

1. TU
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

1.5
0.2

1.1
0.1

-ไม่มี-
-ไม่มี-

เนื่องจากในการด�าเนินธุรกิจส่งออกอาหารทะเลแปรรูป  
ผูป้ระกอบการแปรรูปสตัว์น�า้ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลบั
ถงึทีม่าของแหล่งวตัถดุบิ (Traceability) ทีใ่ช้ในการเพาะเล้ียง
สตัว์น�า้เพือ่ประโยชน์ในด้านการขายสนิค้าของผูป้ระกอบการ
แปรรูปสัตว์น�้าดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ�าหน่ายอาหารกุ้งให้แก ่
ผู้จ�าหน่ายกุ้งรายหนึ่งของ TU, TUS และ OKF ดังนั้น เพื่อให้
แน่ใจว่า TU, TUS และ OKF จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงที่มาของแหล่งวัตถุดิบ (Traceability) ของผู้จ�าหน่ายกุ้ง 
รายดงักล่าว TU, TUS และ OKF จงึได้มกีารเข้าท�าบนัทกึความ 
ตกลงว่าด้วยค่าบริการเอกสารหนังสอืก�ากบัการซือ้ขายสินค้า
สัตว์น�้า (Marine Catch Purchasing Document (MCPD) 
กับบริษัทฯ เพ่ือก�าหนดให้บริษัทฯ จัดหาปลาป่นจาก 
ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือก�ากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น�้า 
(MCPD) ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้งให้แก ่
ผู้จ�าหน่ายกุ้งของ TU, TUS และ OKF รายดังกล่าว ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มีการเข้าท�าข้อตกลงกับ TU และ TUS ตั้งแต่ใน 
ปี 2559 และข้อตกลงฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ในช่วงระยะ
เวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก 
ผูจ้�าหน่ายปลาป่นทีไ่ด้รบัหนงัสอืก�ากบัการซือ้ขายสนิค้าสตัว์น�า้ 
(MCPD) ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือก�ากับการ 
ซื้อขายสินค้าสัตว์น�้า (MCPD) ท�าให้ต้นทุนค่าปลาป่นที่ได้รับ
หนงัสอืก�ากบัการซือ้ขายสนิค้าสตัว์น�า้ (MCPD) มรีาคาสูงกว่า
ราคาปลาป่น บริษัทฯ จึงได้มีการคิดค่าใช้จ่ายจาก TU, TUS 
และ OKF ส�าหรับต้นทุนส่วนเพิ่มจากการจัดหาปลาป่นจาก 
ผู ้จ�าหน่ายปลาป่นที่ได้รับหนังสือก�ากับการซ้ือขายสินค้า 
สตัว์น�า้ (MCPD) ของบริษัทฯ ท้ังนี ้TU, TUS และ OKF ตกลง
จ่ายช�าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

อย่างไรกด็ ีตัง้แต่ช่วงประมาณเดอืนพฤศจกิายน 2563 เป็นต้นมา  
ผู ้จ�าหน่ายปลาป่นที่ได้รับหนังสือก�ากับการซ้ือขายสินค้า 
สัตว์น�้า (MCPD) ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือ
ก�ากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น�้า (MCPD) อีกต่อไปในปี 2564 
บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก TU, 
TUS และ OKF และรายการนี้จะเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีก
ในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ 
สมเหตุสมผล และเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติของ 
บริษัทฯ โดย TU, TUS และ OKF มีการจ่ายค่าตอบแทนให้
แก่บริษัทฯ ส�าหรับต้นทุนส่วนเพิ่มจากการจัดหาปลาป่นจาก
ผูจ้�าหน่ายปลาป่นทีไ่ด้รบัหนงัสอืก�ากบัการซือ้ขายสนิค้าสตัว์น�า้  
(MCPD) ของบริษัทฯ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังมีเงื่อนไขการ
ช�าระราคาเป็นไปตามปกตธิรุกจิ ทัง้นี ้รายการดังกล่าวยงัเป็น
รายการที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

2. TUS
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

0.6
0.1

0.8
0.1

-ไม่มี-
-ไม่มี-

3. OKF
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

0.1
0.0

0.1
0.0

-ไม่มี-
-ไม่มี-

2.    รายการที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต
 1) รายการให้บริการจัดหาหนังสือก�ากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น�้า (Marine Catch Purchasing Document (“MCPD”))
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

 2) รายการขายผลิตภัณฑ์ปลากะพง1

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ จ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปลากะพง

1. TU
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

2.2
2.2

42.5
-ไม่มี-

บริษัทฯ ได้มีการรับซื้อผลผลิตปลากะพงจากกลุ ่มลูกค้า
เกษตรกรเพื่อน�ามาแปรรูปขายให้แก่บุคคลภายนอก เพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเกษตรกร ในช่วงเวลาที่ปริมาณ
ความต้องการบริโภคปลากะพงลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) บริษัทฯ ได้มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลากะพง 
(เนื้อปลากะพงแช่แข็ง) ให้แก่ TU เนื่องจาก TU มีปริมาณ 
ค�าสั่งซ้ือเน้ือปลากะพงแช่แข็งจากลูกค้าสูงกว่าที่ทาง TU 
ประเมินไว้และปริมาณเนื้อปลากะพงสดที่ TU รับซื้อจาก
เกษตรกรไว้เพื่อรองรับการแปรรูปมีไม่เพียงพอ TU จึงได้มี
การซื้อเนื้อปลากะพงแช่แข็งดังกล่าวจากบริษัทฯ เพื่อไป
จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าของ TU และเพ่ือเป็นการช่วยระบาย 
ผลผลิตปลากะพงอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ราคาขาย เงื่อนไข 
ทางการค้าและการช�าระราคาที่บริษัทฯ จ�าหน่ายให้แก่ TU 
สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขาย เง่ือนไขทางการค้าและ 
การช�าระราคาที่บริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารายอื่น 

อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีแนวทางที่จะยุติ
ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลากะพง เพื่อลดโอกาสเกิด
การทบัซ้อนทางธรุกจิระหว่างบรษิทัฯ และ TU ดงันัน้ รายการ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลากะพงดังกล่าวจึงจะไม่เกิดข้ึนอีกใน
อนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าว มคีวามสมเหตุ 
สมผล โดยราคาและเงื่อนไขทางการค้าส�าหรับการขาย
ผลติภณัฑ์ปลากะพงให้แก่ TU สามารถเทยีบเคยีงได้กบัราคา
ขายและเง่ือนไขทางการค้าทีบ่ริษัทฯ ให้แก่ลกูค้ารายอ่ืน อกีท้ัง 
รายการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลากะพงดังกล่าวจึงจะไม่เกิดขึ้น
อีกในอนาคต

หมายเหตุ: 
1 นอกเหนอืจากรายการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลากะพงดงักล่าวข�างต�น บริษัทัี่ฯ ยังมรีายการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลากะพงให�แก่ TUM นางผ่อง และนางธีราภรณ์ ซ่ึงมมีล้ค่าของรายการท่ีี่ไม่เป็นสาระส�าคัญ กล่าวคือ ต�า่กว่า 0.1 ล�านบาที่
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ส่วนที่ 2 
การกำากับดูแลกิจการ

 3) รายการให้บริการงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ให้บริการ
สนับสนุนงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. TUS
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

0.1
0.0

0.2
-ไม่มี-

ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2563 TUS ได้ว่าจ้างบคุลากรของบรษิทัฯ 
1 ราย ให้ช่วยสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
เนือ่งจาก TUS มข้ีอจ�ากดัด้านบคุลากรในฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
ทัง้นี ้บริษทัฯ ได้มกีารเรียกเกบ็ค่าบริการแก่ TUS โดยค�านวณ
อัตราต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ จากการให้บริการ 
ดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยมีก�าหนด
จ่ายช�าระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดอืน ท้ังน้ี บรษิทัฯ 
ได้หยุดให้บริการดังกล่าวแก่ TUH ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2564 เป็นต้นไป ดังนั้น รายการนี้จะเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้น
อีกในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ 
สมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว
สูงกว่าต้นทุนของบริษัทฯ อีกท้ังเงื่อนไขทางการค้าส�าหรับ
รายการดงักล่าวยงัเป็นเง่ือนไขทางการค้าปกต ิอีกท้ังรายการ
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ รายการดังกล่าวยัง
เป็นรายการที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ มีการใช้ระบบ
การประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) ของ BIZ

1. BIZ
 • ค่าใช้จ่าย
 • เจ้าหนี้การค้า

0.0
0.0

0.1
0.0

-ไม่มี-
-ไม่มี-

บริษัทฯ มีการใช้บริการระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) จาก BIZ ในการคัดเลือกผู ้จ�าหน่ายสินค้า  
(Supplier) ของบริษัทฯ เช่น ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ และ
อุปกรณ์ส�านักงาน เป็นต้น เพ่ือให้การคัดเลือกผู้จ�าหน่าย
วัตถุดิบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และเพื่อลดต้นทุนในการ
จดัหาวตัถุดบิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ BIZ เท่ากับบางส่วนของผลต่างของต้นทุนการจัดหา
วัตถุดิบ/ สินค้าที่บริษัทฯ ประหยัดได้จากการใช้ระบบการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของ BIZ โดย BIZ มีการ
คดิค่าบรกิารจากการใช้บรกิารระบบในอตัราเดยีวกบัทีคิ่ดจาก
บรษิทัอืน่ในกลุม่ TU และบรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าบรกิารดังกล่าว
เป็นรายครั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ 
สมผล และเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกผู้จ�าหน่ายสินค้า 
(Supplier) ของบรษิทัฯ อกีทัง้ BIZ ยงัมกีารคดิอตัราค่าบริการ
จากการใช้บริการระบบในอัตราเดียวกับที่คิดจากบริษัทอื่น 
ในกลุ่ม TU และยังมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามธุรกิจปกติ

 4) การใช้บริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์
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ลักษณะรายการ
บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2562

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2563

ส�าหรบัปี
สิน้สดุวันที่

31 ธ.ค. 2564

1. บริษัทฯ ให้เช่า 
ตู้คอนเทนเนอร์ 
แก่ TMAC

1. TMAC
 • รายได้
 • ลูกหนี้การค้า

-ไม่มี-
-ไม่มี-

0.0
-ไม่มี-

-ไม่มี-
-ไม่มี-

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต 
จ�านวน 2 ตู้ พร้อมอุปกรณ์ (แอร์ 1 ชุด) แก่ TMAC เพื่อใช้ใน
การจดัเกบ็สินค้าของ TMAC ซึง่เป็นส่วนทีบ่ริษทัฯ ไม่ได้มกีาร
ใช้ประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาเช่าดังกล่าว ตั้งแต่
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สัญญามีอายุ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอัตรา
ค่าเช่าเท่ากับ 8,000 บาทต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขการจ่าย 
ค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือนภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน 
โดยบริษัทฯ ค�านวณอัตราค่าเช่าโดยเปรียบเทียบจากอัตรา 
ค่าเช่าตลาด ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าที่บริษัทฯ เก็บจาก TMAC อยู่
ในอัตราท่ีเปรียบเทียบได้กับอัตราค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ใน
ท้องตลาด สญัญาดงักล่าวน้ีได้สิน้สดุลงและบริษัทฯ มไิด้มกีาร
ต่ออายุสัญญาดังกล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ 
สมผล โดยเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
มีการคิดอัตราค่าเช่าจาก TMAC ในระดับที่ที่เปรียบเทียบได้
กับอัตราค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ในท้องตลาด อีกทั้งรายการ 
ดังกล่าวเป็นรายการที่จะไม่เกิดขึ้นอีก

 5) รายการให้เช่าทรัพย์สิน 

9.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าที่ำารายการ
ระหว่างกัน และนโยบัายการที่ำารายการระหว่างกันในอนาคต 
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันหรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุน และ/หรือส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นใน
การเข้าท�ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ 
อย่างยุติธรรม โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการ
ด�าเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า (Fair and 
at Arm Length Basis) และมีการเปรียบเทียบราคาตลาด และ/หรือ 
มีราคาหรือเงื่อนไขของการท�ารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับ
บุคคลภายนอก
 
ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
ของบรษิทัฯ และเป็นรายการทีอ่าจเกดิขึน้ต่อเนือ่งในอนาคต บรษิทัฯ 
มนีโยบายในการก�าหนดกรอบของรายการดงักล่าวซึง่จะต้องมข้ีอตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

อทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลทีม่คีวาม
เกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือสามารถ
แสดงให้เหน็ได้ว่าการท�ารายการดงักล่าวมกีารก�าหนดราคาหรอืเงือ่นไข
ที่สมเหตุสมผลหรือเปน็ธรรม และหากคณะกรรมการบริษทัมมีติอนุมัติ
กรอบการท�ารายการข้างต้นเป็นหลกัการทัว่ไป ฝ่ายบริหารของบรษิทัฯ  
ย่อมสามารถด�าเนินการท�ารายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบท่ี
ก�าหนดไว้ไปได้ในทันทีโดยไม่ต้องน�ารายการดังกล่าวเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการอีกครั้ง และบริษัทฯ จะจัดท�ารายงานสรุปการท�า
ธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อรายงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ
ข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันที่
เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผล
ของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ
ในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดให ้
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเหน็เก่ียวกบั 
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าว 
จะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการ
ท�ารายการทีบ่รษิทัฯ ได้ค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษทัฯ และผูถ้อืหุน้
ทุกราย ทั้งนี้ การอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น ผู้ที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว นอกจากนี้  
บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และในรายงานประจ�าปี  
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) 

ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีมี่ 
การแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมถงึหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องของคณะกรรมการก�ากบั 
ตลาดทุน และ/หรือส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้
มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของบริษัท 
จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

หลักเกณฑ์และการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการ 
ทีเ่กีย่วโยงกันในอนาคต 
ในอนาคต หากมีการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ให้เป ็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ี การเข้าท�า
รายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องเป็นการท�ารายการที่บริษัทฯ 
ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง 
ในอนาคต บรษิทัฯ มนีโยบายในการก�าหนดกรอบของรายการดังกล่าว 
ซึง่จะต้องมข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�า 
กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ
หากคณะกรรมการของบรษิทัฯ มมีตอินมุตักิรอบการท�ารายการข้างต้น 
เป็นหลักการทั่วไป ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ย่อมสามารถด�าเนินการ
ท�ารายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่ก�าหนดไว้ไปได้ในทันทีโดย 
ไม่ต้องน�ารายการดงักล่าวเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอกีครัง้ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ 
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะให้ฝ่าย
จัดการของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการท�ารายการดังกล่าว 
จัดเตรียมสรุปรายละเอียดของรายการ พร้อมแสดงข้อมูลประกอบ
ว่ารายการดังกล่าวมีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเง่ือนไข 
การค้าทัว่ไป และน�าเสนอข้อมลูดงักล่าวต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพ่ือสอบทานว่ารายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามกรอบท่ี 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ให้ฝ่ายจัดการของ 
บริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน น�าเสนอสรุปรายละเอียด
ของรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณารบัทราบ
เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีาร
ด�าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ก�าหนดไว้  
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพือ่
ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงาน 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากมกีารเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นธรุกรรมอืน่ บรษิทัฯ จะต้อง 
เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม 
ของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ในกรณีท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ 
ทีเ่ก่ียวโยงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัให้มบีคุคลทีม่คีวามรู ้ความช�านาญ
พิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
แล้วแต่กรณีเพื่อให้มีความม่ันใจว่า การเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่
เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการท�า
รายการที่ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
เป็นส�าคัญ 

9.2.4 แนวโน้มการที่ำารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น รายการขายสินค้า รายการ
ขายสัตว์น�้า รายการซื้อวัตถุดิบ รายการเข้าท�าสัญญาความร่วมมือทาง
เทคนิคและการอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้ากับ AVANTI รายการใช้
บริการสนับสนุนทางธุรกิจ รายการเช่าทรัพย์สิน และรายการให้เช่า
ทรพัย์สนิ (ส�านกังานและโกดัง) เป็นต้น จะยงัคงเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต 
โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการให้ราคาและเงื่อนไขการช�าระราคาเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าปกติ ทั้งนี้ รายการให้บริการจัดหาหนังสือก�ากับ
การซื้อขายสินค้าสัตว์น�้า (MCPD) รายการให้บริการงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รายการขายผลิตภัณฑ์ปลากะพง รายการใช้บริการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ และรายการให้เช่าทรัพย์สิน (ตู้คอนเทนเนอร์) 
เป็นรายการที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต
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 งบัการเงิน
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คัณะกรรมการม่คัวามเห็นว่างบการเงินรวม
ข้องบริษััที่ฯ	ม่คัวามเช่�อได้โดยถื่อปฏิบัต่ิต่าม
มาต่รฐานการบัญช่ที่่�รับรองที่ั�วไปและปฏิบััติ
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบั่ยบัที่่�เก่�ยวข้อง

สารบััญ



ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั ไทยยเูนีย่น 
ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน  
ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report งบการเงินดังกล่าว
จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งให้มีการ 
เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงและให้มีและ
ด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่
ให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ ในการนี้ 
คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลสอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการ 

บรหิารความเสีย่ง ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนั 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนี้ ปรากฏ 
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One 
Report แล้ว 

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอื บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์ 
เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั ในการตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการบรษิทั
ได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่างๆ เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็น 
ของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ใน 
แบบ 56-1 One Report แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท  
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท  
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุด  
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 มคีวามเชือ่ได้โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี 
ทีร่บัรองทัว่ไปและปฏิบัตถิกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
ประธานกรรมการ

(นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการบริษััทต่่อรายงานทางการเงิน
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

 รายงานของผิ้�สอบบัญชีรับอนุญาต่

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ 
จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะ
การเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) 
และบรษิทัย่อย (กลุม่บรษัิท) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการ
ด�าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ต่รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรับปีส้ินสุดวัน
เดียวกัน

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และ

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ง
ประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบ 
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตาม
ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏบิติัตามความรบัผดิชอบด้าน 
จรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐาน 
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการต่รวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง
การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
การค้าเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบและได้น�าเรื่องนี้มาพิจารณา 
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องนี้ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ 
ลูกหนี้การค้า

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ข้อ 5.4 เรื่องนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า และข้อ 12 
เรื่องลูกหนี้การค้าสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่า 630.9 ล้านบาท และ 
568 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19 และร้อยละ 20 ของ
สินทรัพย์ท้ังหมด และกลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ส�าหรับลูกหนี้การค้าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทั้งหมด 115.6 ล้านบาท และ 114.1 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินความสามารถในการช�าระหนี้
ของลูกหนี้การค้าและก�าหนดความเหมาะสมของค่าเผื่อผลขาดทุนที ่
คาดว่าจะเกดิขึน้ส�าหรับลกูหน้ีการค้า โดยอ้างอิงจากยอดทีเ่กินก�าหนดช�าระ 
ประสบการณ์ในการช�าระเงนิในอดีต หลกัทรพัย์ค�า้ประกัน และการคาดการณ์ 
ปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการรับช�าระเงิน 

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการค่าเผื่อผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับลูกหนี้การค้า ดังนี้
- ท�าความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับค่าเผื่อผลขาดทุน
- สอบถามผู ้บริหารของกลุ ่มบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมและ 

หลักเกณฑ์ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

- ประเมินความครบถ้วน ถูกต้อง และความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของ
ลูกหนี้การค้า และทดสอบความถูกต้องของการค�านวณ

- พิจารณาความสมเหตุสมผลของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในการ
ประมาณการความเพยีงพอของค่าเผือ่ผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้
ส�าหรับลูกหนี้ค้างช�าระเกินก�าหนดแต่ละราย โดยทดสอบการ
ค�านวณอตัราส่วนสญูเสยีเฉลีย่ย้อนหลงั 5 ปี ของลกูหนีก้ารค้าแต่ละ
กลุม่ ซึง่เป็นสมมตฐิานหลกัทีใ่ช้ในการประมาณการค่าเผือ่ผลขาดทนุ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ สิ้นปี รวมถึงพิจารณาโอกาสที่จะได้รับช�าระ
ในอนาคตและพิจารณาการรับช�าระเงินภายหลังวันสิ้นปีจากลูกหนี้
การค้าเหล่านี้

137
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผ่ือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของ
จ�านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับ ซึ่งค�านวณจากยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัด
ช�าระหนี ้นอกจากนีผู้บ้รหิารของกลุม่บรษิทัยงัพจิารณาผลขาดทนุทีค่าด
ว่าจะเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในการช�าระเงินในอดีต โอกาส
ที่จะได้รับช�าระเงิน การคาดการณ์ข้อมูลในอนาคต การประเมินความ
เส่ียงด้านเครดติของลกูหนีก้ารค้าอย่างสม�า่เสมอ รวมถึงการปรบัปรงุอืน่ๆ 
ของค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในเร่ืองน้ี เน่ืองจากมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุน 
ทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนดงักล่าวมสีาระส�าคญัและเกีย่วข้องกบัการใช้ดลุยพนิจิ
ของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
สมมุติฐานที่ใช้ในการพิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ในอนาคต

- ทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า
ที่น�ามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุน 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยสุม่ตวัอย่างเพือ่ทดสอบความถกูต้องของการ
จ�าแนกอายุลูกหนี้การค้าตามช่วงเวลาท่ีค้างช�าระหนี้เกินก�าหนด 
โดยสุ่มตรวจกับใบแจ้งหนี้ เพื่อค�านวณวันที่ครบก�าหนดช�าระและ
ระยะเวลาที่ค้างช�าระ 

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากวธิกีารทดสอบของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประมาณการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับลูกหนี้การค้า มีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูในอดตีและมคีวามสมเหตสุมผลตามหลกัฐานทีม่อียู่

ข�อม้ลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูล 
ซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงินรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้า
คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่มัน่ต่อข้อมลูอืน่

ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืน 
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี ้โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ที่กรรมการพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับ
ผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ
ด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง (ตาม 
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท 
หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช ่วยกรรมการในการก�ากับดูแล
กระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่บรษัิทและบรษิทั

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ 
บญัชีซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผล 
คือความเชื่อม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจริตหรอืข้อผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส�าคญั
เมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละ
รายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้
ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของข้าพเจ้ารวมถงึ
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• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิาน 
ตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อ
ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่า
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ
การด�าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญช ี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับ
เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียั
ส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการด�าเนนิงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
โดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ 
เฉพาะกิจการที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า 
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ใน 
อนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัและบรษิทัต้องหยดุการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่อง

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูว่างบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์
ในรปูแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควรหรอืไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏบิตัิ
งานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมีนัย
ส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิ
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและได้สือ่สาร
กบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรือ่ง
อืน่ซ่ึงข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่ง
ต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู ้สอบบัญชี เว้นแต่ 
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

พงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยเูนี�ยน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 11 346,378 119,265 332,334 8,817

เงนิลงทุนระยะสั �น 6,11 200,000 - 200,000 -

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สุทธิ 12, 31 657,848 537,938 587,392 537,822

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 13 487,082 497,969 470,576 497,969

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 703 193 703 193

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,692,011 1,155,365 1,591,005 1,044,801

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุน 14 - - 333,120 302,149

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ 15 1,587,476 1,282,560 943,476 985,264

สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์สุทธ ิ 16 14,896 7,544 7,466 7,544

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธ ิ 17 3,435 5,775 3,319 5,775

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 18 12,144 17,565 12,140 17,565

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น 33,601 29,678 21,339 16,698

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,651,552 1,343,122 1,320,860 1,334,995

รวมสินทรพัย ์    3,343,563 2,498,487 2,911,865 2,379,796

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ ___________________________________        กรรมการ ___________________________________
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 19 - 359,481 - 359,481
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 20, 31 576,962 507,388 528,047 506,862
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี สุทธิ 16 4,851 2,686 2,774 2,686

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สุทธิ 21 5,875 - - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 376 12,026 - 12,026
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1,665 4,549 1,526 4,473

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 589,729 886,130 532,347 885,528

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเช่า สุทธิ 16 8,730 4,569 3,604 4,569
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 21 193,875 - - -
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธิ 18 1,242 - - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 146,549 125,134 146,440 125,134

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 350,396 129,703 150,044 129,703

รวมหน้ีสิน 940,125 1,015,833 682,391 1,015,231

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท 23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้
หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ จ่ายช าระแลว้หุน้ละ 2 บาท

(พ.ศ. 2563 410,000,000 หุน้จ่ายช าระแลว้หุน้ละ 2 บาท) 23 1,000,000 820,000 1,000,000 820,000
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 23 1,006,859 - 1,006,859 -
ก าไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 100,000 100,000 100,000 100,000
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 106,339 435,195 122,615 444,565

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 3,964 (19,624) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทั 2,217,162 1,335,571 2,229,474 1,364,565
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 186,276 147,083 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 2,403,438 1,482,654 2,229,474 1,364,565

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 3,343,563 2,498,487 2,911,865 2,379,796

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการขาย 9, 31 4,773,104 4,183,810 4,615,924 4,183,810
ตน้ทุนขาย (4,278,231) (3,489,516) (4,141,490) (3,489,516)

ก ำไรขัน้ต้น 494,873 694,294 474,434 694,294
รายไดอ้ื่น 26, 31 60,855 60,656 60,418 59,052

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 555,728 754,950 534,852 753,346
ค่าใชจ่้ายในการขาย (172,178) (154,420) (169,062) (154,420)
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (156,733) (145,295) (139,152) (142,706)
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
ของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 12 (13,094) (4,880) (11,635) (4,880)

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธิ 5,500 6,981 5,107 9,606
ขาดทุนอื่น ๆ สุทธิ (622) (2,469) (622) (2,469)

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 218,601 454,867 219,488 458,477
ตน้ทุนทางการเงนิ (8,765) (5,369) (4,693) (5,369)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 209,836 449,498 214,795 453,108
ภาษเีงนิได้ 28 (165) (39,068) 3,609 (39,068)

ก ำไรส ำหรบัปี 209,671 410,430 218,404 414,040

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน:
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหม่
ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงานสุทธจิากภาษเีงนิได้ 28 (7,354) - (7,354) -

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหม่
ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (7,354) - (7,354) -

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่
ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 35,209 (10,721) -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่
ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 35,209 (10,721) - -

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี 
สทุธิจำกภำษีเงินได้ 27,855 (10,721) (7,354) -

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 237,526 399,709 211,050 414,040

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทุน):
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 211,498 411,694 218,404 414,040

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (1,827) (1,264) - -

ก ำไรส ำหรบัปี 209,671 410,430 218,404 414,040

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม:
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 227,732 404,725 211,050 414,040

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 9,794 (5,016) - -

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 237,526 399,709 211,050 414,040

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 29 0.50 1.00 0.51 1.01

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

9

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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งบการเงิน
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว
ช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 820,000 - 100,000 153,525 1,073,525

การจ่ายเงนิปันผล 24 - - - (123,000) (123,000)

ก าไรส าหรบัปี - - - 414,040 414,040

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 820,000 - 100,000 444,565 1,364,565

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 820,000 - 100,000 444,565 1,364,565

การเพิม่หุน้สามญั 23 180,000 1,006,859 - - 1,186,859

การจ่ายเงนิปันผล 24 - - - (533,000) (533,000)

ก าไรส าหรบัปี - - - 218,404 218,404

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี - - - (7,354) (7,354)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 1,000,000 1,006,859 100,000 122,615 2,229,474

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

11

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 209,836 449,498 214,795 453,108

รำยกำรปรบัปรุงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

ค่ำเสื่อมรำคำ 15, 16 147,513 126,907 144,219 126,853

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 17 3,131 4,288 3,118 4,288

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 12 13,094 4,880 11,635 4,880

ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื 27 (310) 963 (639) 963

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 22 16,960 13,604 16,850 13,604

ก ำไรทีย่งัไมไ่ดร้บัรูจ้ำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรม

ของตรำสำรอนุพนัธ์ (457) (279) (457) (279)

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 622 830 622 830

กลบัรำยกำรค่ำเผื่อจำกกำรดอ้ยค่ำทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 15 (2,340) (191) (2,340) (191)

ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธิ (261) 1,866 146 (759)

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 8,765             5,369 4,693 5,369

ดอกเบี้ยรบั (84) (1,659) (84) (55)

396,469 606,076 392,558 608,611

กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน

- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่นลดลง (เพิม่ขึน้) (135,686) 56,591 (60,489) 56,640

- สนิคำ้คงเหลอื (เพิม่ขึน้) ลดลง (13,205) (122,531) 3,309 (122,531)

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง (25) 311 (25) 311

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (เพิม่ขึน้) ลดลง 652 229 (66) 229

- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 69,683 53,577 20,491 53,543

- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่นลดลง (2,912) (1,950) (2,975) (2,210)

- เงนิสดจ่ำยผลประโยชน์พนกังำน 22 (3,485) (15,310) (3,485) (15,310)

เงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 311,491 576,993 349,318 579,283

- ดอกเบี้ยรบั 84 1,659 84 55

- จ่ำยภำษเีงนิได้ (8,837) (15,615) (6,980) (15,615)

เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 302,738 563,037 342,422 563,723

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

12

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

146
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (380,970) (312,550) (75,460) (206,066)
เงนิสดจ่ำยในเงนิลงทุนระยะสัน้ 11 (200,000) - (200,000) -
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2,626             757 2,626 757

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 17 (433) (5,579) (302) (5,579)
เงนิสดจ่ำยสุทธเิพื่อซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 14 - - (30,971) (97,093)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (578,777) (317,372) (304,107) (307,981)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิสดรบัสุทธจิำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 30 (359,481) (129,539) (359,481) (129,539)
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 21 191,000 - - -
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญั 23 1,186,859 - 1,186,859 -
จ่ำยดอกเบี้ย 30 (6,028) (5,065) (4,417) (5,065)
เงนิสดจ่ำยเพื่อช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 16, 30 (6,620) (2,958) (4,816) (2,958)
เงนิสดรบัจำกกำรเรยีกช ำระค่ำหุน้ของบรษิทัย่อย
ของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 29,399 52,280 - -

เงนิปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 24 (533,000) (123,000) (533,000) (123,000)

เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 502,129 (208,282) 285,145 (260,562)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 226,090 37,383 323,460 (4,820)
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัตน้ปี 11 119,265 92,250 8,817 13,639
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสด
และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 1,023 (10,368) 57 (2)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 11 346,378 119,265 332,334 8,817

รำยกำรท่ีไม่กระทบเงินสด

เจำ้หนี้ค่ำซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์
(รวมอยู่ในเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น) 20 11,304 11,501 11,304 11,501

กำรไดม้ำของสทิธกิำรใชส้นิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำ 16 13,151 2,069 3,772 2,069

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

13
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมลิล์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยซึ่งจดัตัง้และจดทะเบียนในประเทศไทย บรษิัทมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนคือ เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ตําบลกาหลง อําเภอเมือง

สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร บรษิทัมสีาํนักงานสาขา 4 แห่ง ในจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัตรงั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มบรษิทั” 

 

บรษิทัถูกควบคุมโดยบรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัใหญข่องบรษิทั (“บรษิทัใหญ่”) และถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็น

จํานวนร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นของบรษิัท บรษิัทใหญ่เป็นบริษัทที่จดัตัง้อยู่ในประเทศไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์

แห่งประเทศไทย 

 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารสตัว ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูม้อีํานาจของบรษิทัเมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างปีท่ีรายงาน 

 

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 สถานการณ์ของการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควดิ-19”) ซึ่งเริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2563 ยงัคงระบาดอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มของจํานวนผู้ติดเชื้อทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทัง้น้ี เหตุการณ์

ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกจิในประเทศไทย และมผีลกระทบถึงผลการดําเนินงานของกลุ่มบรษิัทสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

เน่ืองด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของโควดิ-19 ที่เกิดขึน้ในหลายพื้นที่ในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดการควบคุมและจํากดัการ

เดนิทาง มผีลกระทบต่อความต้องการซื้อของผูบ้รโิภคในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิทัใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาดของโค

วดิ-19 เป็นพิเศษ รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมือกบัเหตุการณ์ดงักล่าวเพื่อให้ธุรกจิสามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง และ

สามารถส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ของกลุ่มบรษิทัไดต้ามความตอ้งการอย่างเพยีงพอ 

 

ในสถานการณ์การจดัการวกิฤตน้ีกลุ่มบรษิัทมกีารจดัการผลกระทบของภาวะโรคระบาด เพื่อให้กลุ่มบรษิัทสามารถดําเนินธุรกิจ ได้

บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความต้องการของลูกค้า กลุ่มบรษิัทได้จดัตัง้ทีมจดัการวกิฤติน้ีโดยมีการตดิตามสถานการณ์อย่าง

สมํ่าเสมอ นอกจากน้ีกลุ่มบรษิทักําลงัดําเนินการเพื่อรกัษาธุรกจิใหส้ามารถดําเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมสีภาพคล่องดว้ยมาตรการ

สํารองเงนิ รวมถึงการจดัการต้นทุน การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนอย่างมปีระสทิธิภาพ และการบรหิารจดัการความเสี่ยงจากการให้

สนิเชื่อ โดยกลุ่มบรษิทัไดม้นีโยบายและกระบวนการในการควบคุมสนิเชื่อใหม้คีวามรดักุมยิง่ขึน้ และการบรหิารจดัการไม่ให้เกดิการ

กระจุกตวัอย่างมนัียสาํคญัสาํหรบักลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่ 
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3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเวน้

สญัญาอนุพนัธซ์ึง่ไดอ้ธบิายไวใ้นนโยบายการบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยกําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัและการใช้

ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มบรษิทัเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจ

ของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นัียสําคญัต่องบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

1) การปรบัปรุงการอ้างกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิม่เติมหลกัการใหม่และแนวปฏิบตัิในเรื่อง

ต่อไปน้ี 

 

- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

- เรื่องกจิการทีเ่สนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่าหน่ึงแห่ง ซึ่ง

ไม่จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 

 

กรอบแนวคิดได้ปรบัปรุงคํานิยามของสินทรพัย์และหน้ีสิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรพัย์และหน้ีสินในงบการเงิน 

รวมทัง้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของ

กจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

 

2) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่ง

กําหนดใหก้ารไดม้าซึ่งธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยันําเขา้และกระบวนการทีส่าํคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนํามารวมกนัมี

ส่วนอย่างมนัียสําคญัทําให้เกดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วาม

สนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 
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3) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที่ 7 เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทางการเงนิ ปรบัเปลี่ยนขอ้กําหนดการบญัชป้ีองกนัความเสี่ยงโดยเฉพาะ 

เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนที่เกดิจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ เช่น อตัราดอกเบี้ย

อา้งองิทีกํ่าหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรบัปรุงไดกํ้าหนดใหก้จิการให้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

4) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 เรื่อง การนําเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 เรื่องนโยบาย

การบญัช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมสีาระสําคญั” โดยให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนําความมี

สาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 
 

มาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงขา้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสําคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 
 

กลุ่มบรษิทัไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้
 

การปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 (การปรบัปรุงระยะที ่2) มกีารปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 

(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 4 (TFRS 4) แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิและการเปิดเผย

ขอ้มูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการที่อาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ย

อา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ

เกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
 

มาตรการผ่อนปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 

● เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิ 

(รวมถงึหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกําหนด

กระแสเงินสดตามสญัญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัที ทัง้น้ี กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ

สญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ถือ

ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

● ผ่อนปรนให้กิจการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี่ยงสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที่ความสมัพนัธ์ของ

การป้องกนัความเสี่ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้น้ี กิจการยงัคงต้องรบัรูส้่วนของความไม่มี

ประสทิธผิล 
 

TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 

● ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

● กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 

● ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนแปลงไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งองิอื่น 

และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลี่ยนแปลง 
 

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัอยู่ระหว่างการประเมนิและพจิารณาว่ามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงขา้งตน้

ซึง่ยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั 
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5 นโยบายการบญัชี 

 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 

ก) บรษิทัย่อย 

 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มบรษิทัมอีํานาจควบคุม กลุ่มบรษิัทมอีํานาจควบคุมกจิการเมื่อกลุ่มบรษิัทรบั

หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุน

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มบรษิัทรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มบรษิัทมี

อํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มบรษิทัสญูเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 

 

รายชื่อของบรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 14 

 

ข) การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถอืครองกจิการ 

 

ในกรณีที่กลุ่มบรษิทัยงัคงมอีํานาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มบรษิทัปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มบรษิทั ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนในบริษัทย่อย กับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่

เปลีย่นแปลงไป จะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

เมื่อกลุ่มบรษิัทสูญเสยีอํานาจควบคุมในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ส่วน

ต่างทีเ่กิดขึ้นจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบนัทกึบญัชี

เงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า หรือ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

ค) รายการระหว่างกนัในงบการเงนิรวม 

 

รายการยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มบรษิัทจะถูกตดัออก ขาดทุนทีย่งัไม่เกิดขึ้นจรงิใน

รายการระหว่างกลุ่มบริษัทจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนัน้จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของ

สนิทรพัยท์ีโ่อน นโยบายการบญัชขีองบรษิทัย่อยและเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยีถูกปรบัปรุงตามความเหมาะสมเพื่อให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มบรษิทั 
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5.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการนําเสนองบการเงนิ 

 

รายการทีร่วมในงบการเงนิของแต่ละบรษิทัในกลุ่มบรษิทัถูกวดัมลูค่าโดยใชส้กุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิห

ลกัที่แต่ละบรษิัทดําเนินงานอยู่ หรอืสกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงาน งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิ 

ทีใ่ชใ้นการดําเนินงานและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนองบการเงนิของบรษิทั 

 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วนัทีเ่กดิรายการ หรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูค่าใหม่  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที่เป็นเงนิตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่า

สนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน หรอืบนัทกึไวใ้นส่วนของเจา้ของถ้ารายการ

ดงักล่าวเขา้เงื่อนไขของการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 

 

เมื่อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น องค์ประกอบของ

อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรู้

กําไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไร

หรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

 

ค) กลุ่มบรษิทั 

 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัทในกลุ่มบรษิัท (ที่ไม่ใช่บรษิัทที่มสีกุลเงนิของเศรษฐกิจที่มี

ภาวะเงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิที่ใช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิที่ใช้ในการนําเสนองบการเงนิได้มกีาร

แปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการนําเสนองบการเงนิดงัน้ี 

 

● สนิทรพัย์และหน้ีสนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

● รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลีย่ และ 

● ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม เงนิ

ลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไมเ่กนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า และเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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5.4 ลูกหน้ีการค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งชาํระซึง่เกดิจากการขายสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ 

 

กลุ่มบรษิทัรบัรูลู้กหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่ราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชําระ ยกเวน้ในกรณีที่

เป็นรายการทีม่อีงคป์ระกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นัียสําคญั กลุ่มบรษิทัจะรบัรูลู้กหน้ีดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะ

วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มบริษัทตัง้ใจที่จะรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา ทัง้น้ี 

การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.6 

 

5.5 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสนิค้าคํานวณโดยวธิถีวัเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบดว้ยราคาซื้อ และค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิคา้นัน้ เช่นค่าอากรขาเข้า

และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด เงนิที่ไดร้บัคนื และรายการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกนั ต้นทุนของสนิค้าสําเรจ็รูป

และงานระหว่างทําประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอื่นทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลติซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์

การดําเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยมื มูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ

ธุรกจิหกัดว้ยค่าใชจ่้ายทีจํ่าเป็นเพื่อใหส้นิคา้นัน้สําเรจ็รปูรวมถงึค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มบรษิทับนัทกึบญัชค่ีาเผื่อการลดมูลค่า

ของสนิคา้เก่า ลา้สมยั หรอืเสื่อมคุณภาพเท่าทีจํ่าเป็น 

 

5.6 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

การจดัประเภทรายการ 

 

การจดัประเภทรายการขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษัทในการจดัการสินทรพัย์ทางการเงินและ

ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI)  

 

กลุ่มบรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิตามลกัษณะการวดัมลูค่าดงัน้ี 

● รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืผ่านกําไรหรอืขาดทุน) และ 

● รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

กลุ่มบรษิทัตอ้งจดัประเภทรายการใหม่สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเมื่อกลุ่มบรษิทัเปลีย่นแปลงโมเดลธุรกจิ 

ในการบรหิารสนิทรพัยเ์หล่านัน้ 

 

สาํหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบรษิทัสามารถเลอืก (ซึ่งไม่สามารถเปลีย่นแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมลูค่าของเงนิลงทุนในตราสาร

ทุน ในวนัที่รบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้ จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้  
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การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 
 

กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะเมื่อกลุ่มบรษิทัเป็นคู่สญัญาตาม

ขอ้กําหนดของสญัญาของเครื่องมอืทางการเงนินัน้ การซื้อหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิตามวธิปีกตติ้องรบัรูร้ายการในวนัซื้อ

ขาย ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่มบรษิทัตกลงทีจ่ะซื้อหรอืขายสนิทรพัย์ สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถูกตดัรายการเฉพาะเมื่อสทิธติามสญัญา 

ทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์ทางการเงนิหมดอายุ หรอืเมื่อกลุ่มบรษิทัโอนสนิทรพัยท์างการเงนิ และเป็นการโอนความ

เสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

การวดัมลูค่า 
 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มบรษิัทต้องวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรอืหกัด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการ

ได้มาหรอืการออกสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนินัน้ ต้นทุนการทํารายการของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนนัน้รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพจิารณาในภาพรวมว่ากระแสเงนิสดที่เกิดจากสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้

เป็นการจ่ายเพยีงเงนิตน้และดอกเบี้ยหรอืไม่ (Solely Payments of Principal and Interest: SPPI) 
 

ตราสารหน้ี 
 

การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจดัการสินทรพัย์ทางการเงนิและ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถทําได ้3 วธิ ีโดยขึน้อยู่กบัการ

จดัประเภทตราสารหน้ีของกลุ่มบรษิทั 
 

● ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิต้องวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเมื่อกลุ่มบรษิทัถือครองสนิทรพัย์ทาง

การเงินนัน้ตามโมเดลธุรกิจที่มวีตัถุประสงค์การถือครองสินทรพัย์ทางการเงนิเพื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญา และ

ขอ้กําหนดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งทําให้เกิดกระแสเงนิสดซึ่งเป็นการจ่ายเพยีงเงนิต้นและดอกเบี้ยจาก

ยอดคงเหลอืของเงนิต้นในวนัที่กําหนดไว ้รายได้ดอกเบี้ยจากสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวต้องคํานวณโดยใช้วธิีอตัรา

ดอกเบี้ยที่แท้จรงิ กําไรหรอืขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตดัรายการจะรบัรู้โดยตรงในกําไรหรอืขาดทุนและแสดงรายการใน

กําไร/(ขาดทุน) อื่น พรอ้มกบักําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกําไรหรอืขาดทุน 
 

● มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิต้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเมื่อกลุ่มบรษิทัถอืครองสนิทรพัยท์างการเงนิตามโมเดลธุรกจิทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่รบักระแสเงนิสดตาม

สญัญาและเพื่อขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ และขอ้กําหนดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งทําให้เกิดกระแสเงนิสด 

ซึ่งเป็นการจ่ายเพยีงเงนิต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงนิต้นในวนัที่กําหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ

สนิทรพัย์ทางการเงนิรบัรูผ่้านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี้ย และกําไร

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนทีเ่กี่ยวขอ้งจะรบัรูเ้ป็นกําไรหรอืขาดทุน เมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิ กําไรหรอื

ขาดทุนสะสมทีเ่คยรบัรูร้ายการในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะต้องจดัประเภทรายการใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุน และแสดง

รายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวต้องคํานวณโดยใชว้ิธีอัตราดอกเบี้ยที่

แทจ้รงิ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน 
 

● มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVPL) – สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุน  

ตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากตราสารหน้ี 

ทีว่ดัมลูค่า FVPL จะรบัรูเ้ป็นกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการสุทธใินกําไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 
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ตราสารทุน 

 

กลุ่มบรษิัทวดัมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มบรษิัทเลือกรบัรู้กําไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มบรษิทัจะไม่โอนจดัประเภทกําไร/ขาดทุนที่รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงักําไรหรอืขาดทุนเมื่อมี

การตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทัง้น้ี เงนิปันผลไดร้บัจากเงนิลงทุนจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนโดยแสดง

รายการเป็นรายไดเ้งนิปันผลเมื่อกลุ่มบรษิทัมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้ 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย FVPL จะรบัรู้เป็นกําไร/(ขาดทุน)อื่นในงบกําไร

ขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ของตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVOCI 

จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลีย่นแปลงอื่น ๆ ในมลูค่ายุตธิรรม 

 

การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มบรษิทัใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามประมาณการ 

ผลขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายุของสนิทรพัย์ดงักล่าวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มบรษิทัเริม่รบัรูลู้กหน้ีการคา้ 

 

ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะ 

ร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ ทัง้น้ีเน่ืองจากสินทรพัย์ที่เกิดจากสญัญานัน้เป็นงานที่ส่งมอบแต่ยงัไม่ได้

เรยีกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคยีงกับลูกหน้ีสําหรบัสญัญาประเภทเดยีวกนั ผู้บรหิารจงึได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้าน

เครดิตของลูกหน้ีกับสินทรพัย์ที่เกิดจากสญัญาที่เกี่ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจาก

ลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนาคตที่อาจมี

ผลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลูกหน้ี 

 

สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มบริษัทใช้วิธีการทัว่ไป (General 

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดให้พจิารณาผลขาดทุนทีค่าดว่า

จะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมนัียสําคญัหรอืไม่ 

และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

 

กลุ่มบรษิัทประเมนิความเสี่ยงดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามกีารเพิม่ขึ้น

อย่างมนัียสําคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกิดขึน้ ณ วนัที่

รายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก) 

 

กลุ่มบรษิัทพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกบั

ประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติถวัเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก) โดยจํานวนเงนิสดทีค่าดว่า

จะไม่ไดร้บั หมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่งกลุ่มบรษิทัคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ย

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา 
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กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปน้ี 

● จํานวนเงนิทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงน้ําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 

● มลูค่าเงนิตามเวลา และ 

● ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบันและการ

คาดการณ์ไปในอนาคต 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์างการเงนิสุทธใินงบกําไรขาดทุน การไดช้าํระหน้ี

คนืจากจํานวนทีไ่ดต้ดัจําหน่ายไปจะถูกบนัทกึกลบัรายการในรายการเดยีวกนักบัทีไ่ดบ้นัทกึผลขาดทุนไป 

 

5.7 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนเดมิหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ต้นทุนเริม่แรก

รวมค่าใชจ่้ายทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิทรพัยนั์น้ 

 

ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัย์หน่ึงตามความเหมาะสม เมื่อ

ต้นทุนนัน้เกดิขึน้และคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุ่มบรษิทัและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่าง

น่าเชื่อถอื มูลค่าตามบญัชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรบัค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ กลุ่ม

บรษิทัจะรบัรูร้ายจ่ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 

 

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์อื่นคํานวณโดยใช้วธิีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้

ประโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 

 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 3 - 20 ปี 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 20 - 25 ปี 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 15 ปี 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์สํานักงาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ให้

เหมาะสม 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจาก

การจําหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นรายการรายไดอ้ื่นหรอืค่าใชจ่้ายอื่นในงบกําไรขาดทุน 
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5.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

เครื่องหมายการคา้ 
 

เครื่องหมายการคา้ทีไ่ดม้าซึง่มอีายุการใหป้ระโยชน์ทีท่ราบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า โดยจะตดัจําหน่ายดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 10 ปี 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ือ้มาบนัทกึเป็นสนิทรพัยโ์ดยคาํนวณจากต้นทุนโดยตรงในการไดม้าและการดําเนินการให้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สามารถนํามาใชง้านได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจําหน่ายตามวธิีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้

ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทํางานในทมีพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์และ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม 
 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธภิาพของโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หส้งูขึน้กว่าเมื่อไดม้าครัง้แรกจะบนัทกึรวมเป็นต้นทุนเมื่อไดม้า

ซึง่โปรแกรมคอมพวิเตอรนั์น้ ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการดูแลและบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกดิขึน้ 
 

5.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุ่มบรษิทัไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจํา

ทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรบัสินทรพัย์อื่นกลุ่มบรษิัทจะ

ทดสอบการดอ้ยค่าเมือ่มเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชีว่้าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

จะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื โดยมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื หมายถงึ จํานวนทีสู่ง

กว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 
 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไปกลุ่มบริษัทจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
 

5.10 สญัญาเช่า 
 

สญัญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

ณ วนัเริม่ต้นของสญัญา กลุ่มบรษิัทประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ โดยสญัญาจะเป็น

สญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า ถ้าสญัญาเช่านัน้เป็นการใหส้ทิธใินการควบคุมการใชส้นิทรพัย์ที่ระบุสําหรบัช่วงเวลา

หน่ึงเพื่อการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 
 

กลุ่มบรษิัทรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริม่มผีล สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมูลค่าโดยใช้

ราคาทุน ซึ่งประกอบดว้ยจํานวนเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริม่แรก ปรบัปรุงดว้ยการจ่ายชําระใด ๆ ตาม

สญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญาเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเริม่มผีล ต้นทุนทางตรงเริม่แรกใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ และประมาณการต้นทุน

ที่จะเกิดขึ้นสําหรบัผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสนิทรพัย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตัง้ของสนิทรพัย์อ้างอิง หรอืการบูรณะ

สนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยู่ในสภาพตามทีกํ่าหนดไว ้หกัดว้ยสิง่จูงใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัใด ๆ 
 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล 

ซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนัยของสญัญาเช่าหากอตัรานัน้สามารถกําหนดไดทุ้กเมื่อ แต่หากอตัรานัน้ไม่สามารถกําหนด

ไดทุ้กเมื่อ ผูเ้ช่าตอ้งใชอ้ตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบรษิทั 
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การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีร่วมอยู่ในการวดัมลูค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

● การจ่ายชาํระคงที ่รวมถงึการจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเน้ือหา 

● การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรา ซึง่การวดัมลูค่าเริม่แรกใชด้ชันีหรอือตัรา ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล 

● จํานวนเงนิทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

● ราคาใชส้ทิธเิลอืกซื้อ หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อนัน้ โดยราคาดงักล่าวเป็น 

ค่าเช่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระในระยะการต่อสญัญาตามสทิธเิลอืกซื้อ และ 

● การจ่ายชาํระค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบรษิทัจะยกเลกิสญัญาเช่า 

 

ในการใชว้ธิรีาคาทุน ผูเ้ช่าต้องวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใชด้ว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

สะสม และปรบัปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ กลุ่มบรษิัทจะคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใชโ้ดยใช้

วธิเีสน้ตรงนับจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิ้นสุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์สทิธกิารใชห้รอืวนัสิน้สุดอายุสญัญา

เช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึน้ก่อน อย่างไรก็ตาม หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรพัย์อ้างอิงให้แก่กลุ่มบรษิทัเมื่อ

สิน้สุดอายุสญัญาเช่า หรอืหากราคาทุนของสนิทรพัย์สทิธกิารใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธเิลอืกซื้อ กลุ่มบรษิทัต้องคดิค่า

เสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สุดอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์อา้งองิ อายุการใช้

ประโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชพ้จิารณาโดยใชห้ลกัการเดยีวกนักบัการพจิารณาอายุการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ 

 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าต้องมกีารวดัมูลค่าใหม่เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงจํานวนเงนิทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชําระในอนาคต ซึ่งอาจเกดิ

จากการเปลีย่นแปลงดงัต่อไปน้ี 

 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าตอ้งมกีารวดัมลูค่าใหม่เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงจํานวนเงนิทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต ซึง่อาจเกดิ

จากการเปลี่ยนแปลงดงัต่อไปน้ี 

● การเปลี่ยนแปลงดชันีหรอือตัราทีใ่ชใ้นการกําหนดการจ่ายชาํระเหล่านัน้ 

● การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงนิทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใต้การรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

● กลุ่มบรษิทัเปลีย่นแปลงการประเมนิการใชส้ทิธเิลอืกซื้อ สทิธกิารต่อสญัญา และสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า 

 

เมื่อหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีถู่กวดัมูลค่าใหม่เพื่อสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชําระตามสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัต้องรบัรู้

จํานวนเงนิของการวดัมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยการปรบัปรุงสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้อย่างไรกต็าม ถ้ามูลค่าตาม

บญัชขีองสนิทรพัย์สทิธกิารใชม้มีลูค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ล้ว และมกีารลดลงเพิม่เตมิจากการวดัมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูจํ้านวนคงเหลอืของการวดัมลูค่าใหม่ในกําไรหรอืขาดทุน 

 

สญัญาเช่าระยะสัน้ และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 

 

กลุ่มบรษิทัอาจเลอืกทีจ่ะไม่รบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าระยะสัน้ ซึ่งเป็นสญัญาเช่าที่มี

อายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่า หรอืสญัญาเช่าซึ่งสนิทรพัยอ์้างองิมมีูลค่าตํ่า กลุ่มบรษิทัรบัรูก้ารจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักลา่วเป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
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สญัญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผู้ให้เช่า 

 

กลุ่มบรษิัทพิจารณาเมื่อเริม่แรกว่าแต่ละสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงนิหรอืสญัญาเช่าดําเนินงาน ในการจําแนกประเภท

สญัญาเช่าแต่ละครัง้ กลุ่มบรษิทัต้องประเมนิว่าสญัญานัน้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัย์อ้างองิทีผู่้

เป็นเจา้ของพงึไดร้บัว่าสญัญาเช่ามกีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรอืไม่ หากเป็นไปตามนัน้ สญัญาเช่าดงักล่าว

จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงนิทุน หรอืหากไม่เป็นไปตามนัน้ สญัญาเช่าดงักลา่วจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน 

 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิทีจ่่ายตาม

สญัญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบื้องต้นกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทกึเป็นรายไดท้างการเงนิคา้งรบั รายได้

จากสญัญาเช่าระยะยาวรบัรูต้ลอดอายุของสญัญาเช่าโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุน

ทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดัมลูค่าลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของ

สญัญาเชา่ 

 

สนิทรพัย์ที่ให้เช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิในส่วนที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่า

เสื่อมราคาตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ดว้ยเกณฑ์เดยีวกนักบัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบรษิทัซึ่งมี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

 

5.11 หน้ีสินทางการเงิน 

 

การจดัประเภท 

 

กลุ่มบรษิทัจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดยพจิาร

ณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

 

● หากกลุ่มบรษิัทมีภาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสินทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่

สามารถปฏิเสธการชําระหรอืเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะจดัประเภทเป็น

หน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แตว่่าการชาํระนัน้สามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบรษิทัเองดว้ยจํานวนตราสารทุนที่

คงที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจํานวนเงนิทีค่งที ่

● หากกลุ่มบรษิทัไม่มภีาระผกูพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชําระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครือ่งมอืทางการเงนิ

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มบรษิัทไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มบรษิัทต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ

ทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 
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การรบัรูร้ายการ การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 

กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูห้น้ีสนิทางการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะเมื่อกลุ่มบรษิทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้กําหนดของสญัญาของ

เครื่องมอืทางการเงนินัน้ กลุ่มบรษิทัตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอื

ไดม้กีารยกเลกิไป หรอืสิน้สุดลงแลว้ 

 

หากกลุ่มบริษัทมีการเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มบรษิัทจะต้องพิจารณาว่ารายการ

ดงักล่าวเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มบรษิัทจะต้องรบัรูห้น้ีสนิทางการเงนิ

ใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ดว้ยมลูค่าตามบญัชทีีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่าง

ในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน หากกลุ่มบรษิทัพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของ

การตัดรายการ กลุ่มบริษัทจะปรบัปรุงมูลค่าของหน้ีสนิทางการเงนิโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหน้ีสินทางการเงินนัน้ และรบัรู้ส่วนต่างในรายการกําไรหรือ

ขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน 

 

5.12 ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที่กู้มาทัว่ไปและที่กู้มาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรอืการผลิต

สนิทรพัย์ที่เขา้เงื่อนไข ต้องนํามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรพัย์นัน้ โดยสนิทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไข คอื สนิทรพัย์ที่

จําเป็นต้องใชร้ะยะเวลานานในการเตรยีมสนิทรพัย์นัน้ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขาย การรวม

ต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการส่วนใหญ่ที่จําเป็นในการเตรียมสินทรพัย์ที่เข้า

เงื่อนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิ้นลง 

 

ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ บนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 

 

5.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรู ้

ในงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไป

ยงัส่วนของเจา้ของ 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคบัใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะม ี

ผลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณี 

ที่การนํากฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มบรษิัทจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทีเ่หมาะสมจากจํานวนที ่

คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
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ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่แสดง 

อยู่ในงบการเงนิ  

 

อย่างไรกต็ามกลุ่มบรษิทัจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

● การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี

● ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีก่ลุ่มบรษิทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีาํนวณจากอตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบ

ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชทีี่เกี่ยวข้องไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิทัจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะนําจํานวน

ผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะนําสินทรพัย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทัง้สินทรพัย ์

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี

หน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ

 

5.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ี

เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัส ของพนักงานปัจจุบันที่รบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุด 

รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบรษิทัจะบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงิน ได้แก่ โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที ่ 

กลุ่มบรษิัทไม่มภีาระผูกพนัทีต่้องจ่ายชําระเพิม่เติมเมื่อได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนักงานเมื่อถงึกําหนดชาํระ 
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ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุกําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ โดยมกัขึ้นอยู่กับ

ปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์น้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุก 2-3 ปี ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้

ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทน 

ในตลาดของพนัธบัตรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของพนัธบตัร 

ทีใ่กลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และรวมอยู่ใน

กําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 

กลุ่มบรษิัทไดจ้ดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นสําหรบัพนักงานที่ทํางานครบระยะเวลาที่กําหนดตามนโยบายของ 

กลุ่มบรษิทั 

 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึก เช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรบัรู้กําไรและขาดทุนจาก 

การวดัมลูค่าใหม่ทีบ่นัทกึในกําไรหรอืขาดทุน 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 

 

กลุ่มบรษิทัจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจา้งก่อนถงึกําหนดเมื่อ ก) กลุ่มบรษิทัไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ และ ข) 

กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบ

ระยะเวลารายงานตอ้งคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

 

5.15 ประมาณการหน้ีสิน 

 

กลุ่มบรษิัทมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัทําไว ้อันเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

ซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่าจะส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณ

การจํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ 

ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 
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5.16 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัทีบ่รษิทัสามารถกําหนดการจ่ายเงนิปันผลไดอ้ย่างอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ  

 

ต้นทุนส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวกบัการออกหุน้ใหม่ซึ่งสุทธจิากภาษีจะแสดงไวใ้นส่วนของเจา้ของโดยนําไปหกัจากสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั

จากการออกหุน้ดงักล่าว 

 

5.17 การรบัรู้รายได้ 

 

กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายไดเ้มื่อลูกคา้ไดร้บัการควบคุมสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนสุทธทิีก่ลุ่มบรษิทัคาดว่าจะมี

สทิธไิด้รบัเป็นการแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขในสญัญาที่ทํากบัลูกค้า กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายได้จากการขายสนิคา้เมื่อส่งสนิคา้และ

โอนการควบคุมสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ ในวนัทีท่ําสญัญากบัลูกคา้กลุม่บรษิทัประเมนิสนิคา้ทีร่ะบุในสญัญาเพื่อระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ

ตามสญัญา แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติในสญัญาคือการส่งมอบสนิค้าและบรกิารที่มีความแตกต่างกัน ราคาของรายการต้อง 

ปันส่วนใหแ้ต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินสญัญาโดยใชเ้กณฑข์องราคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 

 

ตามสญัญาทีท่ําไวก้บัลูกคา้เพื่อใหแ้น่ใจว่าการรบัรูร้ายไดถู้กตอ้งและรบัรูใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 

 

กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายได้เมื่อได้ปฏิบตัิตามภาระที่ต้องปฏิบตัิตามสญัญาแล้วโดยการส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารที่สญัญาให้ลูกค้า  

ซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้าได้การควบคุมสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ จํานวนเงนิรายได้ที่รบัรูค้อืจํานวนเงนิที่ปันส่วนให้ภาระที่ต้องปฏิบัต ิ

ที่เสรจ็สิ้นนัน้ ภาระที่ต้องปฏิบตัอิาจเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Point in time) สําหรบักรณีการส่งมอบสนิค้าทัว่ ๆ ไปให้

ลูกคา้ หรอืตลอดช่วงเวลาหน่ึง (Over time) สาํหรบักรณีการส่งมอบบรกิารทัว่ ๆ ไปใหลู้กคา้ 

 

รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งและอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 

รายไดเ้กี่ยวกบัค่าสทิธทิีกํ่าหนดจากยอดขายรบัรูเ้มื่อการขายทีเ่กี่ยวขอ้งไดเ้กดิขึน้ 

 

รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 

 

5.18 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรอบระยะเวลาบญัชี

ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผล เงนิปันผลระหว่างกาลจะรบัรูเ้มื่อไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
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5.19  สญัญาอนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง 

 

กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายการสญัญาอนุพนัธ์เมื่อเริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีเ่ขา้ทําสญัญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัด้วย

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบญัชสีําหรบัการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุตธิรรมในภายหลงัขึน้อยู่กบัว่า

กลุ่มบรษิทัไดกํ้าหนดใหส้ญัญาอนุพนัธด์งักล่าวเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ รวมทัง้ ลกัษณะของรายการทีม่กีาร

ป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มบรษิทักําหนดใหส้ญัญาอนุพนัธส์่วนหน่ึงเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง ดงัต่อไปน้ี 

 

● การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีร่บัรูร้ายการแลว้ หรอืสญัญาผูกมดัทีย่งัไม่ไดร้บัรูร้ายการ 

(การป้องกนัความเสีย่งในมลูค่ายุตธิรรม) หรอื 

● การป้องกนัความเสี่ยงส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระแสเงนิสดของรายการสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิที่รบัรู้รายการแล้ว หรอืรายการที่

คาดการณ์ทีม่คีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด) 

 

ณ วนัที่รบัรูค้วามสมัพนัธ์ในการป้องกนัความเสี่ยง กลุ่มบรษิัทมกีารจดัทําเอกสารที่ระบุความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่าง

เครื่องมอืทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง ซึง่รวมถงึการเปลีย่นแปลงในกระแสเงนิสดของเครื่องมอื

ทีใ่ช้ป้องกนัความเสีย่งที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง กลุ่มบรษิัท

จดัทําเอกสารเกี่ยวกับวตัถุประสงค์ของการบรหิารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่นํามาใช้ในการจดัการกบัรายการที่มคีวามเสี่ยง 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธท์ีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งทัง้จํานวนไดม้กีารจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนหรอืหน้ีสนิไม่

หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลาจนถงึวนัครบกําหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งมจํีานวนมากกว่า 12 เดอืน และจดัประเภท

เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนหรอืหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลาจนถงึวนัครบกําหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งมจํีานวน

ไม่เกิน 12 เดือน กลุ่มบริษัทจัดประเภทสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเป็นสินทรพัย์ไม่

หมุนเวยีนหรอืหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนเมื่อระยะเวลาจนถึงวนัครบกําหนดของรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งมจํีานวนมากกว่า 

12 เดอืน และจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนหรอืหน้ีสนิหมุนเวยีนเมื่อระยะเวลาจนถึงวนัครบกําหนดของรายการทีม่กีาร

ป้องกนัความเสีย่งมจํีานวนไม่เกนิ 12 เดอืน 

 

กลุ่มบรษิัทรบัรูส้่วนทีม่ปีระสทิธผิลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพนัธ์ซึง่มกีารกําหนดและเขา้เงื่อนไข

ของการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดในสํารองการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดซึ่งรวมอยู่ในส่วนของผูถ้อืหุน้ และ

รบัรู้กําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในกําไรหรอืขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายการ 

กําไรหรอืขาดทุนอื่น 

 

เมื่อมกีารใชส้ญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคต โดยทัว่ไปกลุ่มบรษิัท

กําหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน

เท่านัน้ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และรับรู้กําไรหรือขาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของ 

การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาปัจจุบันของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสํารองรายการป้องกัน 

ความเสีย่งในกระแสเงนิสด ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของผูถ้อืหุ้น กลุ่มบรษิัทรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของ

สญัญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (องค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกัน) เป็นกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น ในส่วนของสาํรองต้นทุนในการป้องกนัความเสีย่งซึ่งแสดงรวมอยู่ในส่วนของผูถ้อืหุน้ ในบางกรณี กลุ่มบรษิทัอาจ

กําหนดใหก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จํานวน (รวมทัง้องค์ประกอบ

ราคาล่วงหน้า) เป็นเครื่องมอืที่ใช้ป้องกนัความเสี่ยง และรบัรูส้่วนที่มปีระสทิธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทัง้จํานวนในสํารองการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงนิสดซึ่งรวมอยู่ในส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้ 
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จํานวนที่สะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นจะมกีารจดัประเภทรายการเป็นกําไรหรอืขาดทุนในงวดที่กลุ่มบรษัิทรบัรู้รายการที่มกีารป้องกนั 

ความเสีย่งเป็นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อเครื่องมอืทีใ่ช้ป้องกนัความเสี่ยงนัน้สิ้นสุดอายุ มกีารจําหน่ายหรอืยกเลกิ หรอืเมื่อการป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวไม่เข้า

เงื่อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง กลุ่มบรษิทัจะจดัประเภทรายการกําไรหรอืขาดทุนและต้นทุนในการป้องกนัความเสีย่ง

ทีส่ะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้นตามเดมิจนกระทัง่เกิดรายการทีค่าดการณ์ หรอืเมื่อรายการที่คาดการณ์ไม่คาดว่า

จะเกิดอีกต่อไป กลุ่มบรษิัทจะจดัประเภทรายการกําไรหรอืขาดทุนและต้นทุนในการป้องกนัความเสีย่งที่สะสมและเคยแสดง

รวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นกําไรหรือขาดทุนทันทีตราสารอนุพันธ์บางตัวไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยง  

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งรบัรูท้นัทใีนกําไร

หรอืขาดทุนและรวมอยู่ในกําไร (ขาดทุน) อื่น 

 

5.20 สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน 

 

กลุ่มบรษิทัรบัรูห้น้ีสนิทางการเงนิจากสญัญาคํ้าประกนัเมื่อกลุ่มบรษิทัใหก้ารคํ้าประกนัทางการเงนิทีม่ลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีร่บัรู้

เริม่แรก และรบัรูม้ลูค่าในภายหลงัดว้ยจํานวนทีส่งูกว่าระหว่าง 

• จํานวนผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีค่าํนวณตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 และ 

• จํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรายไดท้ีร่บัรูต้ามการรบัรูร้ายไดภ้ายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาคํ้าประกนัทางการเงนิกําหนดจากมลูค่าปัจจุบนัของผลต่างในกระแสเงนิสดระหว่าง ก) กระแสเงนิสด

ตามสญัญาของหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายชําระในกรณีที่ไม่มีการคํ้าประกันดังกล่าว หรอืการ

ประมาณจํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกสาํหรบัเพื่อโอนภาระผูกพนัดงักล่าวออกไป 

 

สญัญาคํ้าประกนัทีเ่กี่ยวข้องกบัเงนิกู้ยมืหรอืค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้รบัผลตอบแทน มูลค่ายุติธรรมจะแสดงรวมเป็น 

ส่วนหน่ึงของตน้ทุนของเงนิลงทุน 

 

6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กจิกรรมของกลุ่มบรษิัทมคีวามเสีย่งทางการเงนิ ซึ่งได้แก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนและ

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี่ยงของ

กลุ่มบรษิัทจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิีการลดผลกระทบที่ทําให้เสยีหายต่อผลการดําเนินงาน 

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กลุ่มบริษัทจึงใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกัน 

ความเสีย่งบางประการทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

การจดัการความเสีย่งดําเนินงานโดยส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มบรษิทั โดยนโยบายของกลุม่บรษิทัไดร้วมนโยบายความเสีย่ง

ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย ความเสีย่งจากการให้

สนิเชื่อ และความเสีย่งด้านสภาพคล่อง โดยหลกัการในการป้องกนัความเสีย่งเป็นไปตามนโยบายที่อนุมตัโิดยคณะกรรมการ

กลุ่มบรษิทัและยงัใชเ้ป็นเครื่องมอืหลกัในการสื่อสารและควบคุมโดยส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มบรษิทั 
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6.1.1 ความเสีย่งดา้นตลาด 

 

ก) ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

เน่ืองจากกลุ่มบรษิัทดําเนินงานระหว่างประเทศจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ กลุ่มบรษิัท 

มแีนวทางบรหิารความเสีย่งโดยพิจารณาการทําสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม 

เพื่อให้สอดคล้องกบัความเสีย่งจากการดําเนินธุรกจิซึ่งเกิดจากการซื้อขายสนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศ กลุ่มบรษิัท 

ใชส้ญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทํากบัสถาบนัการเงนิเพื่อป้องการความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับสกุลเงินที่ใช้วดัมูลค่าโดยกําหนดนโยบายว่าเงื่อนไขของสญัญาดังกล่าวจะต้องเป็นไปในแนวทาง

เดยีวกบัความเสีย่งของรายการทีถู่กป้องกนัความเสีย่งนัน้ 

 

ความเสีย่ง 

 

ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัซึง่สรุป

เป็นหน่วยสกุลเงนิไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรพัยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สกลุเงิน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท บาท บาท 

       

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 46,780 19,303 39,985 58,876 33.42 30.12 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

 

จากตารางขา้งตน้ กลุ่มบรษิทัมคีวามเสีย่งหลกัจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทกบัเงนิดอลลาร์

สหรฐั ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนก่อนภาษีเงนิไดต้่อการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยน (โดยกําหนดใหปั้จจยั

อื่นคงที)่ ส่วนใหญม่าจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ซึง่สามารถแสดง

ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ.2564  พ.ศ.2563 

 พนับาท พนับาท 

   

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเหรยีญสหรฐัอเมรกิา   

   เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 340 (1,979) 

อตัราแลกเปลีย่น บาทต่อเหรยีญสหรฐัอเมรกิา   

   ลดลง รอ้ยละ 5 (340) 1,979 
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กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลอืดงัน้ี 

 

 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญา  

สกลุเงิน 

ท่ีซื้อ 

(ล้าน) 

ท่ีขาย 

(ล้าน) จาํนวนท่ีซื้อ จาํนวนท่ีขาย 

วนัครบกาํหนด 

ตามสญัญา 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 1.92 - 32.72 - 33.70 บาท 

ต่อเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

- 

 

เมษายน  

พ.ศ. 2565 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 0.96 0.34 29.87 - 30.15 บาท 

ต่อเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

30.07 - 30.12 บาท 

ต่อเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  

เมษายน  

พ.ศ. 2564 

 

ข) ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 

รายได้และกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของกลุ่มบรษิัทส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบัการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยในตลาด 

กลุ่มบรษิัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบันการเงนิ และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบัน

การเงนิ สนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัหรอือตัราดอกเบี้ย

คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 

สนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และสําหรบัสนิทรพัย์ทาง

การเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่มอีตัราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวนัที่ครบกําหนด หรอืวนัที่มกีารกําหนดอตัรา

ดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถงึก่อน) ไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ไม่มีอตัร

าดอกเบ้ี

ย 

พนับาท 

 

ดอกเบ้ีย(ร้อย

ละ 

ต่อปี) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 

5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 100,000 - - 226,097 - - 20,281 346,378 0.05 - 0.30 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 200,000 - - - - - - 200,000  0.32  

 300,000 - - 226,097 - - 20,281 546,478  

หน้ีสินทางการเงิน          

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 5,875 193,875 - - 199,750 8.60 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 4,851 8,730 - - - - - 13,581 1.99 - 4.50 

 4,851 8,730 - 5,875 193,875 - - 213,331  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 8,390 - - 110,875 119,265 0.05 - 0.13 

 - - - 8,390 - - 110,875 119,265  

หน้ีสินทางการเงิน          

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 359,481 - - - - - - 359,481 0.75 - 0.95 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 2,686 4,569 - - - - - 7,255 4.00 - 4.50 

 362,167 4,569 - - - - - 366,736  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ไม่มีอตัร

าดอกเบ้ี

ย 

พนับาท 

 

ดอกเบ้ีย(ร้อย

ละ 

ต่อปี) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 

5 ปี 

พนับาท 

ภายใน  

1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 

5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 100,000 - - 226,097 - - 6,237 332,334 0.05 - 0.30 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 200,000 - - - - - - 200,000 0.32 

 300,000 - - 226,097 - - 6,237 532,334  

          

หน้ีสินทางการเงิน          

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 2,774 3,604 - - - - - 6,378 1.99 - 4.50 

 2,774 3,604 - - - - - 6,378  

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 8,390 - - 427 8,817 0.05 - 0.13 

          

หน้ีสินทางการเงิน          

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 359,481 - - - - - - 359,481 0.75 - 0.95 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 2,686 4,569 - - - - - 7,255 4.00 - 4.50 

 362,167 4,569 - - - - - 366,736  

 

6.1.2 ความเสีย่งดา้นเครดติ 

 

ความเสีย่งดา้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญาของเงนิลงทุน

ในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รวมถงึความเสีย่งดา้นสนิเชื่อแก่ลูกคา้และลูกหน้ีคงคา้ง 

 

ก) การบรหิารความเสีย่ง 

 

กลุ่มบรษิัทบรหิารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจดักลุ่มของความเสี่ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 

กลุ่มบริษัทจะเลือกทํารายการกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ สําหรบัการทําธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มบริษัท 

มนีโยบายทีท่ําใหเ้ชื่อมัน่ไดว่้าไดข้ายสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากฐานะ

การเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจยัอื่น ๆ และกําหนดการให้วงเงนิสินเชื่อจากผลการประเมินตามนโยบาย

ดงักล่าว นอกจากนัน้ ผู้บรหิารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทําการตรวจสอบการปฏิบตัิตามขอ้กําหนดด้านวงเงนิเครดติ

ของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ กลุ่มบรษิทัและบรษิทัไม่มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระสําคญั 

 

เงนิลงทนุในตราสารหน้ีของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัเป็นการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดเ้มื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผลตอบแทน กลุ่มบรษิทัมกีารพจิารณาการลงทุนอย่างสมํ่าเสมอว่ายงัมคีวามเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ 
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ข) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีต่อ้งมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า

จะเกดิขึน้  

 

แมว่้ากลุ่มบรษิทัจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดซึง่เขา้เงื่อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต ้ TFRS 9 

แต่กลุ่มบรษิทัพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิทีไ่ม่มนัียสาํคญั 

 

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวัติการชําระเงนิจากการขายในช่วง

ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้น้ี อัตรา 

ผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถงึขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกบัปัจจยั

ทีจ่ะมผีลต่อความสามารถในการจ่ายชําระของลูกคา้และใหบ้รกิารนัน้เป็นปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ด จงึไดป้รบัอตัราผล

ขาดทุนดา้นเครดติทีไ่ดจ้ากประสบการณ์ในอดตีเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัเหล่าน้ี 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติสาํหรบัลูกหน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 12 

 

6.1.3 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

 

หน้ีสนิทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัจะครบกําหนดชาํระภายใน 5 ปี นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 

จํานวนเงนิสดที่มอีย่างเพียงพอและความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนผ่านวงเงนิในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่าง

เพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ซึ่งวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ได้เปิดเผยไว้ใน 

หมายเหตุฯ ข้อ 21 ส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มบรษิทัไดต้ัง้เป้าหมายว่าจะใช้ความยดืหยุ่นในการระดมเงนิทุนโดยการรกัษา

วงเงนิสนิเชื่อทีต่กลงไวอ้ย่างเพยีงพอเน่ืองจากลกัษณะของธุรกจิทีเ่ป็นฐานของกลุ่มบรษิทัสามารถเปลีย่นแปลงได ้

 

การวเิคราะหอ์ายุครบกําหนดตามสญัญาของหน้ีสนิทางการเงนิ ยกเวน้สญัญาอนุพนัธ์ ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 6.1.1 (ข) 

และสญัญาอนุพนัธข์องกลุ่มบรษิทัทัง้หมด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จะครบกําหนดชาํระเงนิในหน่ึงปี 

 

จํานวนเงนิในตารางแสดงด้วยจํานวนเงนิตามสญัญาทีไ่ม่ไดม้กีารคดิลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลอืทีค่รบกําหนดภายในระยะเวลา 12 

เดอืนจะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชเีน่ืองการการคดิลดไมม่นัียสาํคญั 
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 งบการเงินรวม 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มูลค่าหน้ีสิน 

ตามบญัชี 

พนับาท 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

หน้ีสินทางการเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 563,835 - 563,835 563,835 

เงนิกูย้มืระยะยาว 22,606 225,338 247,944 199,750 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 5,751 8,458 14,209 13,581 

รวมหน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่อนุพนัธ์ 592,192 233,796 825,988 777,166 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

หน้ีสินทางการเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 501,087 - 501,087 501,087 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 359,481 - 359,481 359,481 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 2,942 5,217 8,159 7,255 

รวมหน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่อนุพนัธ์ 863,510 5,217 868,727 867,823 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

มูลค่าหน้ีสิน 

ตามบญัชี 

พนับาท 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

หน้ีสินทางการเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 514,919 - 514,919 514,919 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 3,444 3,100 6,544 6,378 

รวมหน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่อนุพนัธ์ 518,363 3,100 521,463 521,297 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

หน้ีสินทางการเงินท่ีมิใช่อนุพนัธ ์     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 500,561 - 500,561 500,561 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 359,481 - 359,481 359,481 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 2,942 5,217 8,159 7,255 

รวมหน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่อนุพนัธ์ 862,984 5,217 868,201 867,297 
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6.2 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบรษิทัในการบรหิารทุนของกลุ่มบรษิัทนัน้เพื่อดํารงไวซ้ึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง

ของกลุ่มบรษิทั เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อดํารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุน

ทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 

 

ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มบรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหน้ีสนิ 

 

7 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

สินทรพัย ์   

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

   (แสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น) 543 58 

   

หน้ีสิน   

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

   (แสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น) (80) (52) 

 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพนัธ์อ้างอิงจากเทคนิคการประเมนิมูลค่า โดยเทคนิคการประเมนิมูลค่าน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล 

ในตลาดทีส่งัเกตไดท้ีม่อียู่ โดยการพจิารณามูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากําหนดโดยอ้างองิจากอตัรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ และคดิลดมูลค่าทีไ่ดก้ลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนัซึ่งเป็นมูลค่า

ยุตธิรรมอยู่ในระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูระดบั 1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอ้างองิจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วนัที่ในงบการเงนิที่อ้างอิงจากในตลาดที่มี

สภาพคลอ่ง 

ขอ้มลูระดบั 2 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ่งใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่างมี

นัยสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงัเกตได ้

ในตลาด 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี 
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สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีม่มีลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ีมดีงัต่อไปน้ี 

● เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด รวมทัง้เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระคํ้าประกนั 

● ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

● เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัระยะสัน้ 

● เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตี

และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญช ี

อาจไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมาณทางการบญัชทีีส่าํคญัและขอ้สมมตฐิานทีม่คีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระสาํคญัทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิ

การปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงัน้ี 

 

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหน้ีและอัตรา 

การขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มบรษิทัใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่าน้ี และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการคาํนวณ

การด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มบรษิัทและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทัง้การคาดการณ์เหตุการณ์ 

ในอนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที่ใช้และผลกระทบจาก 

การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 22 

 

9 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

คณะผู้บรหิารกลุ่มบรษิัท คือ ผู้มีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบรษิัท ผู้บรหิารกําหนดส่วนงานดําเนินงานจาก

ขอ้มูลทีจ่ะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทั โดยมจุีดประสงค์เพื่อจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการดําเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบรหิารงาน กลุ่มบรษิัทจดัโครงสรา้งองค์กรเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของผลติภณัฑ์และบรกิาร กลุ่มบรษิัท 

มสี่วนงานทีร่ายงานทัง้สิน้ 4 ส่วนงาน ดงัน้ี 

 

● ผลติภณัฑอ์าหารกุง้ 

● ผลติภณัฑอ์าหารปลา 

● ผลติภณัฑอ์าหารสตัวบ์ก 

● ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ 
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ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์ในการตดัสนิใจ

เกี่ยวกับการจดัสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบรษิัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณา 

จากกําไรขัน้ตน้ ซึง่วดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดักําไรขัน้ต้นในงบการเงนิ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัรายไดแ้ละกําไรขัน้ตน้ของขอ้มลูจําแนกตามส่วนงานของกลุม่บรษิทัมดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตภณัฑ์ 

อาหารกุ้ง 

ผลิตภณัฑ์ 

อาหารปลา 

ผลิตภณัฑ ์

อาหารสตัวบ์ก 

ผลิตภณัฑ์

อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

รายได ้ 2,395,616 1,795,516 446,037 135,935 4,773,104 

ผลการดาํเนินงาน      

กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นของส่วนงาน 386,955 130,023 22,717 (44,822) 494,873 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (รวมผลขาดทุน  

   ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่)        (342,005) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื่นสุทธ ิ     65,733 

กาํไรจากการดาํเนินงาน     218,601 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (8,765) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้     209,836 

ภาษเีงนิได ้     (165) 

กาํไรสาํหรบังวด     209,671 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 2,395,616 1,795,516 446,037 135,935 4,773,104 

      

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

รายได ้ 2,100,423 1,648,137 315,740 119,510 4,183,810 

ผลการดาํเนินงาน      

กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นของส่วนงาน 470,115 238,587 22,616 (37,024) 694,294 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (รวมผลขาดทุน  

   ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่)     (304,595) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื่นสุทธ ิ     65,168 

กาํไรจากการดาํเนินงาน     454,867 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (5,369) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้     449,498 

ภาษเีงนิได ้     (39,068) 

กาํไรสาํหรบังวด     410,430 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 2,100,423 1,648,137 315,740 119,510 4,183,810 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร ์

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกําหนดขึน้ตามสถานทีต่ัง้ของลูกคา้ทีแ่สดงในงบการเงนิรวมมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

รายได้จากลูกค้าภายนอก   

   ประเทศไทย 4,415,452 4,054,794 

 ประเทศปากสีถาน 157,220 - 

   ประเทศอื่น ๆ 200,432 129,016 

รวมรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,773,104 4,183,810 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มรีายได้จากลูกค้ารายใดที่มมีูลค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า 

รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทั 

 

10 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิที่ใชจ้ดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่กลุ่มบรษิัทถืออยู ่

และไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิดงัต่อไปน้ี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 346,378 - 332,334 

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 200,000 - 200,000 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ สุทธ ิ - 640,534 - 577,706 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 543 - 543 - 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ - 2,595 - 251 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 563,835 - 514,919 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 80 - 80  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 199,750 - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 13,581 - 6,378 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร ์

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกําหนดขึน้ตามสถานทีต่ัง้ของลูกคา้ทีแ่สดงในงบการเงนิรวมมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

รายได้จากลูกค้าภายนอก   

   ประเทศไทย 4,415,452 4,054,794 

 ประเทศปากสีถาน 157,220 - 

   ประเทศอื่น ๆ 200,432 129,016 

รวมรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,773,104 4,183,810 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มรีายได้จากลูกค้ารายใดที่มมีูลค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า 

รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทั 

 

10 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิที่ใชจ้ดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่กลุ่มบรษิัทถืออยู ่

และไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิดงัต่อไปน้ี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 346,378 - 332,334 

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 200,000 - 200,000 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ สุทธ ิ - 640,534 - 577,706 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 543 - 543 - 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ - 2,595 - 251 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 563,835 - 514,919 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 80 - 80  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 199,750 - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 13,581 - 6,378 

 

บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร ์

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกําหนดขึน้ตามสถานทีต่ัง้ของลูกคา้ทีแ่สดงในงบการเงนิรวมมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

รายได้จากลูกค้าภายนอก   

   ประเทศไทย 4,415,452 4,054,794 

 ประเทศปากสีถาน 157,220 - 

   ประเทศอื่น ๆ 200,432 129,016 

รวมรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,773,104 4,183,810 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มรีายได้จากลูกค้ารายใดที่มมีูลค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า 

รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทั 

 

10 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิที่ใชจ้ดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่กลุ่มบรษิัทถืออยู ่

และไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิดงัต่อไปน้ี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
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เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 199,750 - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 13,581 - 6,378 

 

บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 
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10 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิที่ใชจ้ดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่กลุ่มบรษิัทถืออยู ่

และไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิดงัต่อไปน้ี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 346,378 - 332,334 

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 200,000 - 200,000 
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สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ - 2,595 - 251 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 563,835 - 514,919 
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บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร ์
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 งบการเงินรวม  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

รายได้จากลูกค้าภายนอก   

   ประเทศไทย 4,415,452 4,054,794 

 ประเทศปากสีถาน 157,220 - 

   ประเทศอื่น ๆ 200,432 129,016 

รวมรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,773,104 4,183,810 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มรีายได้จากลูกค้ารายใดที่มมีูลค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า 

รอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบรษิทั 

 

10 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิที่ใชจ้ดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิที่กลุ่มบรษิัทถืออยู ่

และไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิดงัต่อไปน้ี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 346,378 - 332,334 

เงนิลงทุนระยะสัน้ - 200,000 - 200,000 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ สุทธ ิ - 640,534 - 577,706 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 543 - 543 - 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ - 2,595 - 251 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 563,835 - 514,919 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 80 - 80  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 199,750 - - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 13,581 - 6,378 
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 119,265 - 8,817 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ สุทธ ิ - 527,234 - 527,233 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 58 - 58 - 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ - 186 - 185 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 359,481 - 359,481 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - 501,087 - 500,561 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 52 - 52 - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 7,255 - 7,255 

 

11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิสดในมอื 782 634 581 633 

เงนิฝากกระแสรายวนัและออมทรพัย ์ 245,596 118,631 231,753 8,184 

เงนิฝากประจํา 100,000 - 100,000 - 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 346,378 119,265 332,334 8,817 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส่วนใหญ่เป็นเงนิฝากธนาคารซึ่งมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05  

ถงึรอ้ยละ 0.30 ต่อปี (พ.ศ. 2563: รอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.13 ต่อปี) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมเีงนิฝากประจํากบัธนาคารจํานวน 300 ล้านบาท ซึ่งมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.30 - 0.32 ต่อปี 

เงนิฝากประจําที่แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการเทียบเท่าเงนิสดจํานวน 100 ล้านบาทเป็นเงินฝากประจําที่จะครบกําหนดภายใน  

3 เดอืน สําหรบัเงนิฝากประจําจํานวน 200 ล้านบาท จะครบกําหนดในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งกลุ่มบรษิทัจดัประเภทรายการ

เป็นเงนิลงทุนระยะสัน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



ส่วนที่ 3 
งบการเงินบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

42 

 

12 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 746,470 624,538 682,167 624,538 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ (115,564) (105,343) (114,125) (105,343) 

ลูกหน้ีการคา้ สุทธ ิ 630,906 519,195 568,042 519,195 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 294 6 251 5 

รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 31) 9,334 8,027 9,413 8,027 

รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น - 6 - 6 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 6,771 7,115 6,522 7,000 

บตัรภาษี 354 523 354 523 

เงนิทดรองจ่าย - กจิการอื่น 6,776 3,066 2,810 3,066 

เงนิทดรองจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 31) 3,413 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ 657,848 537,938 587,392 537,822 
 

ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลและกจิการอื่น     

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 309,507 280,016 294,573 280,016 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 192,372 178,040 151,360 178,040 

3 - 6 เดอืน 82,740 40,413 75,159 40,413 

6 - 12 เดอืน 39,534 7,789 38,758 7,789 

เกนิกว่า 12 เดอืน 95,612 90,184 95,612 90,184 

 719,765 596,442 655,462 596,442 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ (115,060) (103,906) (113,621) (103,906) 

 604,705 492,536 541,841 492,536 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 31)     

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 17,858 18,018 17,858 18,018 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 8,847 2,825 8,847 2,825 

3 - 6 เดอืน - 7,253 - 7,253 

 26,705 28,096 26,705 28,096 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ (504) (1,437) (504) (1,437) 

 26,201 26,659 26,201 26,659 

ลูกหน้ีการคา้ สุทธ ิ 630,906 519,195 568,042 519,195 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีการคา้กจิการอื่น และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยเฉลีย่คอื 64 วนัและ 38 วนั ตามลําดบั (พ.ศ. 2563: 

38 วนั และ 35 วนั ตามลําดบั) เน่ืองจากลกัษณะของลูกหน้ีการคา้เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมจงึใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

มูลค่าตามบญัชี 

ขัน้ต้นของ

ลูกหน้ีการค้า 

ค่าเผื่อ 

ผลขาดทุน 

ลูกหน้ีการค้า 

มูลค่าตามบญัชี 

ขัน้ต้นของ

ลูกหน้ีการค้า 

ค่าเผื่อ 

ผลขาดทุน 

ลูกหน้ีการค้า 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 327,365 (1,527) 298,035 (1,432) 

เกนิกําหนดชําระ 1 - 30 วนั 119,905 (1,631) 84,464 (996) 

เกนิกําหนดชําระ 31 - 60 วนั 50,444 (1,310) 52,646 (1,304) 

เกนิกําหนดชําระ 61 - 90 วนั 30,870 (2,514) 43,755 (4,590) 

เกนิกําหนดชําระ 91 - 120 วนั 23,954 (2,028) 27,846 (3,503) 

เกนิกําหนดชําระ 121 - 180 วนั 58,786 (8,582) 19,819 (2,973) 

เกนิกําหนดชําระ 181 - 365 วนั 39,534 (16,538) 7,789 (3,313) 

เกนิกําหนดชําระมากกว่า 365 วนัขึน้ไป 95,612 (81,434) 90,184 (87,232) 

รวม 746,470 (115,564) 624,538 (105,343) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

มูลค่าตามบญัชี 

ขัน้ต้นของ

ลูกหน้ีการค้า 

ค่าเผื่อ 

ผลขาดทุน 

ลูกหน้ีการค้า 

มูลค่าตามบญัชี 

ขัน้ต้นของ

ลูกหน้ีการค้า 

ค่าเผื่อ 

ผลขาดทุน 

ลูกหน้ีการค้า 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 312,431 (1,527) 298,035 (1,432) 

เกนิกําหนดชําระ 1 - 30 วนั 90,282 (1,334) 84,464 (996) 

เกนิกําหนดชําระ 31 - 60 วนั 41,914 (1,140) 52,646 (1,304) 

เกนิกําหนดชําระ 61 - 90 วนั 28,011 (2,400) 43,755 (4,590) 

เกนิกําหนดชําระ 91 - 120 วนั 21,094 (1,913) 27,846 (3,503) 

เกนิกําหนดชําระ 121 - 180 วนั 54,065 (8,110) 19,819 (2,973) 

เกนิกําหนดชําระ 181 - 365 วนั 38,758 (16,267) 7,789 (3,313) 

เกนิกําหนดชําระมากกว่า 365 วนัขึน้ไป 95,612 (81,434) 90,184 (87,232) 

รวม 682,167 (114,125) 624,538 (105,343) 

 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3 
งบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้สามารถกระทบยอดไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ราคาตามบญัชตีน้ปี (105,343) (101,429) (105,343) (101,429) 

ผลขาดทุนเพิม่ขึน้ระหว่างปีทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุน (13,094) (4,880) (11,635) (4,880) 

ลูกหน้ีการคา้ทีไ่ม่สามารถเกบ็เงนิไดท้ีต่ดัจําหน่าย 

   ระหว่างปี 2,853 966 2,853 966 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 20 - - - 

ราคาตามบญัชปีลายปี (115,564) (105,343) (114,125) (105,343) 

 

13 สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สนิคา้สาํเรจ็รปู สุทธ ิ 144,502 158,680 144,444 158,680 

วตัถุดบิ 295,906 235,546 280,895 235,546 

วสัดุประกอบและภาชนะบรรจุ สุทธ ิ 15,057 8,800 14,924 8,800 

สนิคา้ระหว่างทาง 9,272 56,961 9,272 56,961 

งานระหว่างทํา 66 - - - 

อะไหล่และของใชส้ิน้เปลอืง 22,279 37,982 21,041 37,982 

รวมสนิคา้คงเหลอื สุทธ ิ 487,082 497,969 470,576 497,969 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัตัง้รายการค่าเผื่อมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัและค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพในงบ

การเงนิจํานวน 30.62 ลา้นบาทและ 30.29 ล้านบาทตามลําดบั (พ.ศ. 2563: จํานวน 30.93 ลา้นบาท) 

 

 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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สารบัญ



ส่วนที่ 3 
งบการเงินบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน 

 

รายละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิทัมดีงัต่อไปน้ี 

 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทุนเรียกชําระแล้ว สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 

จดัตัง้ข้ึนในปร

ะเทศ 

พ.ศ. 2564 

 

พ.ศ. 2563 

 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

         

PT Thai Union Kharisma  

   Lestari (TUKL) 

ผลติและจําหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า  อนิโดนีเซยี 199,920   

ลา้นรูเปีย 

199,920  

ลา้นรูเปีย 

65 65 302,149 302,149 

AMG-Thai Union Feedmill 

   (Private) Limited   

   (AMG-TFM) 

ผลติและจําหน่ายอาหารสตัวน้ํ์า ปากสีถาน 300 ลา้น 

รูปีปากสีถาน 

- 51 - 30,971 

 

- 

 

       333,120 302,149 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยระหว่างปี มดีงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี 302,149 205,056 

เพิม่ขึน้ 30,971 97,093 

ราคาตามบญัชปีลายปี 333,120 302,149 

 

ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ทําขอ้ตกลงผู้ถอืหุน้เพื่อลงทุนรอ้ยละ 51 ใน AMG-TFM ซึ่งจดัตัง้ทีป่ระเทศปากีสถานดว้ยทุน 

จดทะเบียนจํานวน 340 ล้านรูปีปากีสถาน ในระหว่างปีบริษัทได้ชําระค่าหุ้นให้แก่ AMG-TFM แล้ว เป็นจํานวนรวม 153 ล้านรูปี

ปากสีถาน หรอืเทยีบเท่าจํานวน 30.9 ล้านบาท และบรษิัทมกํีาหนดชําระค่าหุ้นรอบสุดท้ายเพิม่เติมจํานวน 20.4 ล้านรูปีปากีสถาน 

ในไตรมาสที ่1 พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยแห่งน้ีไดเ้ริม่ดําเนินงานแลว้เมื่อเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 TUKL อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อดําเนินธุรกิจ โดยมีเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจกัร 

และอุปกรณ์จํานวน 9.92 ลา้นบาทรวมอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (พ.ศ. 2563 จํานวน 12.98 ลา้นบาท) 

 

 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

179
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



ส่วนที่ 3 
งบการเงิน

บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

50 

ค่าเสื่อมราคาไดแ้สดงรายการไวใ้นงบกําไรขาดทุนดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ตน้ทุนขาย 134,733 115,430 133,062 115,430 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 109 71 109 71 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 7,498 8,201 7,332 8,147 

รวมค่าเสื่อมราคา 142,340 123,702 140,503 123,648 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ของบรษิทัย่อยในต่างประเทศจํานวนรวม 100,000 ล้านรูเปีย เทยีบเท่า 235 

ล้านบาท (พ.ศ. 2563 ไม่มี) ได้นําไปจดจํานองไว้กบัสถาบันการเงนิเพื่อคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อและเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิ (หมายเหตุฯ ขอ้ 21) 

 

16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และหน้ีสินตามสญัญาเช่า สุทธิ 

 

งบแสดงฐานะการเงนิมรีายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่า ดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - ราคาตามบญัชี     

ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 4,127 5,037 4,127 5,037 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 7,018 1,702 1,150 1,702 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์สํานักงาน 789 776 789 776 

ยานพาหนะ 2,962 29 1,400 29 

     

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 14,896 7,544 7,466 7,544 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

ส่วนทีห่มุนเวยีน 4,851 2,686 2,774 2,686 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 8,730 4,569 3,604 4,569 

     

รวมหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 13,581 7,255 6,378 7,255 

 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

184
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



ส่วนที่ 3 
งบการเงินบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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รายการทีร่บัรูใ้นงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ค่าเส่ือมราคาสินทรพัยสิ์ทธิการใช้     

ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ (2,434) (1,932) (2,434) (1,932) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,000) (366) (553) (366) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน (386) (397) (386) (397) 

ยานพาหนะ (353) (510) (343) (510) 

รวมค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ (5,173) (3,205) (3,716) (3,205) 

     

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหว่างปี 13,151 2,069 3,772 2,069 

     

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 6,620 2,958 4,816 2,958 

     

ตน้ทุนทางการเงนิสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 450 330 304 330 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้  

   (รวมอยู่ในต้นทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบรหิาร) 1,445 299 134 97 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 

   (ไม่รวมสญัญาเช่าระยะสัน้) (รวมอยู่ในตน้ทุนขาย 

   และค่าใชจ่้ายในการบรหิาร)  46 30 46 30 

 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

185
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



ส่วนที่ 3 
งบการเงินบริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองหมายการค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 20,000 19,380 39,380 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (18,934) (15,962) (34,896) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 1,066 3,418 4,484 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 1,066 3,418 4,484 

ซื้อเพิม่ขึน้ - 5,579 5,579 

ค่าตดัจําหน่าย (1,066) (3,222) (4,288) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ - 5,775 5,775 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 20,000 16,213 36,213 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (20,000) (10,438) (30,438) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ - 5,775 5,775 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ - 5,775 5,775 

ซื้อเพิม่ขึน้ - 433 433 

จดัประเภทรายการใหม่ - 360 360 

ค่าตดัจําหน่าย - (3,131) (3,131) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ  (2) (2) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ - 3,435 3,435 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน 20,000 17,004 37,004 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (20,000) (13,569) (33,569) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ - 3,435 3,435 

 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

186
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



ส่วนที่ 3 
งบการเงิน
บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เคร่ืองหมายการค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 20,000 19,380 39,380 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (18,934) (15,962) (34,896) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 1,066 3,418 4,484 
    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 1,066 3,418 4,484 

ซื้อเพิม่ขึน้ - 5,579 5,579 

ค่าตดัจําหน่าย (1,066) (3,222) (4,288) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ - 5,775 5,775 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 20,000 16,213 36,213 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (20,000) (10,438) (30,438) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ - 5,775 5,775 
    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ - 5,775 5,775 

ซื้อเพิม่ขึน้ - 302 302 

จดัประเภทรายการใหม่ - 360 360 

ค่าตดัจําหน่าย - (3,118) (3,118) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ - 3,319 3,319 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน 20,000 16,875 36,875 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (20,000) (13,556) (33,556) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ - 3,319 3,319 
 

ค่าตดัจําหน่ายไดแ้สดงรายการไวใ้นงบกําไรขาดทุนดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าใชจ่้ายในการขาย - 1,067 - 1,067 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 3,131 3,221 3,118 3,221 

รวมค่าตดัจําหน่าย 3,131 4,288 3,118 4,288 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีต่ดิภาระคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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18 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 19,346 22,366 16,842 22,366 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (8,444) (4,801) (4,702) (4,801) 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี สุทธิ 10,902 17,565 12,140 17,565 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 17,565 28,992 17,565 28,992 

ลดในกําไรหรอืขาดทุน (6,885) (11,427) (5,624) (11,427) 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 199 - 199 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 23 - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 10,902 17,565 12,140 17,565 

 

การกระทบยอดสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธ ิ 12,144 17,565 12,140 17,565 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธ ิ (1,242) - - - 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี สุทธิ 10,902 17,565 12,140 17,565 

 

 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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19 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิกูย้มืระยะสัน้ - 332,100 - 332,100 

ทรสัตร์ซีทีและสนิเชื่อเพื่อการส่งออก - 27,381 - 27,381 

รวมเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 359,481 - 359,481 

 

20 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 383,538 324,698 354,486 324,698 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 31) 36,850 46,055 36,850 46,055 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 31) 3,748 20 3,748 20 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอื่น 128,394 118,813 108,531 118,287 

เงนิมดัจําและรายไดร้บัล่วงหน้า 13,128 6,301 13,128 6,301 

เจา้หน้ีค่าซื้ออุปกรณ์และก่อสรา้ง 11,304 11,501 11,304 11,501 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 576,962 507,388 528,047 506,862 

 

21 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี สทุธ ิ 5,875 - - - 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีนของเงนิกูย้มืระยะยาว 

   จากสถาบนัการเงนิ สุทธ ิ 193,875 - - - 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธ ิ 199,750 - - - 
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การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างปีแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้ปี  - 

เพิม่ขึน้ 191,000 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 8,750 

ราคาตามบญัชปีลายปี  199,750 

 

ณ วนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) ทําสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิในประเทศ

อนิโดนีเซียด้วยวงเงนิสนิเชื่อรวมเป็นจํานวน 100,000 ล้านรูเปีย โดยมอีตัราดอกเบี้ยลอยตวัตามอตัราอ้างอิงของสถาบนัการเงนิลบ

ร้อยละ 4.05 ต่อปี เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจกัร โดยมีกําหนดชําระในปี พ.ศ.2569 เงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าว 

คํ้าประกนัโดยหนังสอืคํา้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของบรษิทั และทีด่นิและอาคารของกลุ่มบรษิทั ทัง้น้ีบรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสญัญาวงเงนิสนิเชื่อ รวมทัง้รกัษาอตัราส่วนทางการเงนิบางประการ และรวมถึงการจํากดัการก่อหน้ี 

การทําสญัญาเช่า รายจ่ายฝ่ายทุน การจดัสรรและจ่ายเงนิปันผล 

 

ณ วนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยได้เบิกเงนิกู้ยมืครัง้แรกจํานวน 45,000 ล้านรูเปีย เทียบเท่า 99 ล้านบาท และในวนัที ่ 

1 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยไดเ้บกิเงนิกู้ยมืครัง้ทีส่องจํานวน 40,000 ลา้นรเูปีย เทยีบเท่า 92 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย

ระหว่างงวดรอ้ยละ 8.6 ต่อปี 

 

มลูค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวมมีูลค่าใกล้เคยีงมูลค่าทางบญัชเีน่ืองจากอตัราดอกเบี้ยคดิจากอตัราดอกเบี้ยลอยตวัซึ่งสะท้อน

ราคาตลาด 

 

วงเงินกู้ยืม 

 

กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อประเภทเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิกู้ยมืกบัสถาบนัการเงนิทีไ่ม่มหีลกัประกนัทีย่งัไม่ไดใ้ชก้บัสถาบนัการเงนิ

หลายแห่งดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

สกุลเงนิบาท 

สกุลเงนิรเูปียอนิโดนีเซยี 

1,600 ลา้น 

15,000 ลา้น 

1,293 ลา้น 

- 
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22 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิ     

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 146,549 125,134 146,440 125,134 

     

กําไรหรอืขาดทุนทีร่วมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็     

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 16,960 13,604 16,850 13,604 

     

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 7,553 - 7,553 - 

 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุเป็นโครงการจ่ายผลตอบแทนงวดสุดท้ายให้แก่พนักงาน โดยผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบั

ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการทํางานและเงนิเดอืนในปีสุดทา้ยก่อนทีจ่ะเกษยีณอายุ 

 

การเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 125,134 126,840 125,134 126,840 

   ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 11,807 11,693 11,697 11,693 

   ตน้ทุนบรกิารในอดตี 3,073 - 3,073 - 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 2,080 1,911 2,080 1,911 

 142,094 140,444 141,984 140,444 

การวดัมลูค่าใหม ่     

   กําไรทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ (4,663) - (4,663) - 

   ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 12,216  - 12,216  - 

 7,553 - 7,553 - 

     

รายการรบัโอนพนักงานจากบรษิทัในเครอื 388 - 388 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (1) - - - 

การชาํระเงนิจากโครงการ (3,485) (15,310) (3,485) (15,310) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 146,549 125,134 146,440 125,134 
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กลุ่มบรษิทัและบรษิทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์พนักงานภายในหน่ึงปีขา้งหน้าเป็นจํานวนประมาณ 11.22 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563

จํานวน 17.52 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั  

ประมาณ 10.7 ปี (พ.ศ. 2563 12.10 ปี) 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 0.49 - 3.55 1.19 - 2.52   0.49 - 3.55 1.19 - 2.52   

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 2.00 - 5.00 3.00 - 6.00 2.00 - 5.00 3.00 - 6.00 

 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

     

อตัราคดิลด (12,408) (11,574) 13,792 13,469 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 13,749 14,229 (12,172) (12,459) 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมตหิน่ึงขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตัิ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ทีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกั ณ วนัสิ้นปีได้ใช้วธิเีดยีวกนักบัการ

คาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
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23 ทุนเรือนหุ้น 

 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่า 

หุ้นสาํมญั 

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั จาํนวน 

 พนัหุ้น พนับาท พนัหุ้น พนับาท พนับาท 

      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 500,000 1,000,000 410,000 820,000 - 

การออกหุน้ - - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 500,000 1,000,000 410,000 820,000 - 

การออกหุน้ - - 90,000 180,000 1,035,000 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สุทธจิากภาษี - - - - (28,141) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 500,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,006,859 

 

เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัชาํระค่าหุน้สาํมญัเพิม่เตมิสําหรบัหุน้จํานวน 90,000,000 หุน้ ทีไ่ดนํ้าเสนอขายหลกัทรพัย์

ต่อประชาชนครัง้แรก โดยหุน้สามญัจํานวนดงักล่าวมมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท ทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 13.5 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ

รวมทัง้สิ้น 1,215 ล้านบาท ทัง้น้ีบรษิัทได้จดทะเบียนชําระค่าหุ้นสํามัญเพิ่มเติมดังกล่าวกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวนัที ่ 

26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และหุน้สามญัของบรษิทัเริม่เขา้ทําการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

บรษิทับนัทกึค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญัดงักล่าวสุทธจิากภาษีจํานวน 28 ลา้นบาท โดยแสดงสุทธกิบัส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 

 

24 เงินปันผล 

 

เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทมมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.3 บาท 

รวมเป็นเงนิจํานวน 123 ลา้นบาท ซึง่ไดจ่้ายแลว้เมื่อวนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 

ในวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีของบรษิัทได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธขิองบรษิัท

สําหรบัปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.3 บาท เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 123 ล้านบาท บรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นแล้ว

เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

ในวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีของบรษิัทได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธขิองบรษิัท

สําหรบัปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.3 บาท เป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 123 ล้านบาท บรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นแล้ว

เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2564 
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25 สาํรองตามกฎหมาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 100,000 100,000 100,000 100,000 

จดัสรรระหว่างปี - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิหลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าสาํรองน้ีจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองน้ีไม่สามารถนําไป

จ่ายเงนิปันผลได ้

 

26 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าสทิธ ิ 47,106 37,760 47,106 37,760 

รายไดอ้ื่น ๆ  13,749 22,896 13,312 21,292 

รวมรายไดอ้ื่น 60,855 60,656 60,418 59,052 

 

27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทํา 14,995 (48,029) 15,118 (48,029) 

วตัถุดบิและวสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป และซื้อสนิคา้สําเรจ็รปู 3,668,403 2,997,580 3,546,359 2,997,580 

ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสนิคา้คงเหลอื (310) 963 (639) 963 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 320,311 317,593 311,310 316,043 

ค่าเสื่อมราคา - ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) 142,340 123,702 140,503 123,648 

ค่าเสื่อมราคา - สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 5,173 3,205 3,716 3,205 

ค่าตดัจําหน่าย - สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (หมายเหตุฯ ขอ้ 17) 3,131 4,288 3,118 4,288 

(กลบัรายการ) ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคาร  

   และอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ ขอ้ 15) (2,340) (191) (2,340) (191) 

ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 8,349 24,184 8,349 24,184 
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28 ภาษีเงินได้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนั     

ภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนัสาํหรบักําไรทางภาษสีาํหรบัปี 6,409 27,217 3,896 27,217 

การปรบัปรุงจากงวดก่อน (13,129) 424 (13,129) 424 

รวมภาษีเงินได้ปีปัจจบุนั (6,720) 27,641 (9,233) 27,641 
     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชลีดลง     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 3,172 9,371 5,723 9,371 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้     

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) (3,713) 2,056 (99) 2,056 

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6,885 11,427 5,624 11,427 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 165 39,068 (3,609) 39,068 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมจํีานวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชคีณูกบัอตัราภาษขี

องกลุ่มบรษิทัและบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

กําไรก่อนภาษ ี 209,836 449,498 214,795 453,108 
     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 29     

   (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 25) 41,967 89,839 42,959 90,622 

ผลกระทบ:     

   กําไรทีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (38,549) (48,017) (38,549) (48,017) 

   รายไดท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ ี (1) (356) (1) (9) 

   ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 624 759 624 686 

   ค่าใชจ่้ายทีส่ามารถหกัภาษไีดเ้พิม่ขึน้  (46) (243) (46) (243) 

   ผลต่างจากอตัราภาษใีนต่างประเทศ 892 - - - 

   การรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีาก      

       ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไมเ่คยมกีารรบัรู ้ 4,528 (4,395) 4,533 (4,395) 

   ขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     

       ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3,879 1,057 - - 

การปรบัปรุงจากงวดก่อน (13,129) 424 (13,129) 424 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 165 39,068 (3,609) 39,068 
     

อตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 0.08 8.69 (1.68) 8.62 
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การเปลี่ยนแปลงของอตัราภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลถวัเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัเกดิจากการขยายจํานวนมลูค่าภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

ทีไ่ดร้บัยกเวน้ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุในระหว่างงวด เป็นผลใหม้กีารกลบัรายการภาษีเงนิได ้

คา้งจ่ายสําหรบักําไรสุทธจิากการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2563 

 

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 ก่อนภาษี ภาษีเพ่ิม/(ลด) หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษีเพ่ิม/(ลด) หลงัภาษี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กําไร(ขาดทุน)จากการ       

   วดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั       

   ผลประโยชน์พนักงาน       

   หลงัออกจากงาน (7,553) 199 (7,354) - - - 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน (7,553) 199 (7,354) - - - 

 

29 กาํไรต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

กําไรสุทธสิาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบรษิทัใหญ่ 

(พนับาท) 

211,498 411,694 218,404 414,040 

     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก (พนัหุน้) 425,397 410,000 425,397 410,000 
     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.50 1.00 0.51 1.01 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีทีนํ่าเสนอรายงาน ดงันัน้ จงึไมม่กีารนําเสนอกําไรต่อหุน้ปรบัลด 

 

กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบัปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ส่วนที่เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักตามจํานวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี 
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30 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสนิจากกจิกรรมจดัหาเงนิสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู้ยืม 

ระยะสัน้   

เงินกู้ยืม 

ระยะยาว 

เงินกู้ยืม 

ระยะสัน้   

 

จากสถาบนั

การเงิน 

ดอกเบีย้ 

ค้างจ่าย 

หน้ีสินตาม

สญัญาเช่า 

จากสถาบนั

การเงิน 

จากสถาบนั

การเงิน 

ดอกเบีย้ 

ค้างจ่าย 

หน้ีสินตาม

สญัญาเช่า 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 489,020 54 7,814  - 489,020 54 7,814 

การเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด (129,539) (5,065) (2,958) - (129,539) (5,065) (2,958) 
        

การเปล่ียนแปลงในรายการท่ี 

   ไม่ใช่เงินสด        

   ตน้ทุนทางการเงนิ - 5,039 330 - - 5,039 330 

   การเพิม่ขึน้ - - 2,069 - - - 2,069 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 359,481 28 7,255 - 359,481 28 7,255 

การเคลื่อนไหวในกระแสเงนิสด (359,481) (6,028) (6,620) 191,000 (359,481) (4,417) (4,816) 
        

การเปล่ียนแปลงในรายการท่ี 

   ไม่ใช่เงินสด        

   ตน้ทุนทางการเงนิ - 8,313 452 - - 4,389 304 

   การเพิม่ขึน้ - - 13,151 - - - 3,772 

   การยกเลกิสญัญาเช่า - - (137) - - - (137) 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ  - (520) 8,750  - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - 2,313 13,581 199,750 - - 6,378 
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31 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) รายได้จากการขาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บรษิทัใหญ่ 48,150 6,934 48,150 6,934 

   บรษิทัย่อย - - 672 - 

   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 80,790 84,759 80,790 84,759 

   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั 76,249 119,882 76,249 119,882 

 205,189 211,575 205,861 211,575 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้อ่ืน     

   บรษิทัใหญ่ 258 1,051 258 1,051 

   บรษิทัย่อย - - 163 - 

   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 48,682 41,175 48,682 41,175 

 48,940 42,226 49,103 42,226 

กาํไรจากการขายสินทรพัย ์     

   บรษิทัใหญ่ 14 - 14 - 

 14 - 14 - 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ซ้ือสินค้าและบริการ     

   บรษิทัใหญ่ 44,667 51,685 44,667 51,685 

   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 257,960 234,451 257,960 234,451 

   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั 1,166 249 1,166 249 

 303,793 286,385 303,793 286,385 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้า ซ้ือสินทรพัยถ์าวร และซ้ือบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั      

   บรษิทัใหญ่ 58 2,260 58 2,260 

   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 12,888 18,884 12,888 18,884 

   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั 13,255 5,515 13,255 5,515 

 26,201 26,659 26,201 26,659 

     

เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 3,413 - - - 

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน     

   บรษิทัใหญ่ 388 - 388 - 

     

รายได้ค้างรบั     

   บรษิทัย่อย - - 79 - 

   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 9,334 8,027 9,334 8,027 

 9,334 8,027 9,413 8,027 

     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     

   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 4,209 4,031 4,209 4,031 

     

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั      

   บรษิทัใหญ่ 8,644 16,449 8,644 16,449 

   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 28,206 29,606 28,206 29,606 

 36,850 46,055 36,850 46,055 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั      

   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 3,748 20 3,748 20 

 

 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ง) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัใหญ่ - 485 - 485 

   บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 2,990 4,425 2,990 4,425 

 2,990 4,910 2,990 4,910 

 

จ) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั 

 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารสาํคญัมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 31,705 26,375 27,874 26,375 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,960 1,616 1,960 1,616 

 33,665 27,991 29,834 27,991 

 

32 ภาระผกูพนั 

 

32.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมภีาระผูกพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนแต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

สญัญาซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1 ลา้นบาท - 1 ลา้นบาท - 

 0.1 

ลา้นเหรยีญสหรฐั 

อเมรกิา 

1.4 

ลา้นเหรยีญสหรฐั 

อเมรกิา 

0.01 

ลา้นเหรยีญสหรฐั

อเมรกิา 

 

 13,817 ลา้นรูเปีย 60,413 ลา้นรูเปีย   

  0.3 ลา้นยโูร   

  0.1 ลา้นฟรงักส์วสิ   

 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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32.2 การคํา้ประกนั 

 

ก) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของบรษิทัจํานวน 11.77 ลา้นบาท 

เกีย่วกบัการดําเนินงานตามปกตขิองบรษิทั (พ.ศ. 2563 จํานวน 11.94 ลา้นบาท) 

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทจํานวน 7.7 

ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา เพื่อคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อยของบรษิทั (พ.ศ. 2563 ไม่ม)ี 

 

33 การส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษัทได้รบับัตรส่งเสรมิการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนสําหรบักิจการผลิตอาหารสตัว์น้ํา ภายใต้สิทธิ

ประโยชน์น้ี บรษิทัได้รบัการยกเว้นภาษีและอากรตามรายละเอียดที่ระบุในบตัรส่งเสรมิรวมถงึการยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลเป็น

ระยะเวลา 8 ปี นับตัง้แต่วนัที่เริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิ สทิธปิระโยชน์ทางภาษีดงักล่าวจะครบกําหนด

ภายในระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถงึปี พ.ศ. 2567 โดยบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื่อนไขทีร่ะบุในบตัรส่งเสรมิ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการท่ีได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

กิจการท่ีไม่ได้รบั 

การส่งเสริมการลงทุน 

 

รวม 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 3,798,502 2,677,342 616,950 1,377,452 4,415,452 4,054,794 

รายไดจ้ากการส่งออก 200,472 81,196 - 47,820 200,472 129,016 

รวมรายไดจ้ากการขาย 3,998,974 2,758,538 616,950 1,425,272 4,615,924 4,183,810 

 

34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัเิพื่อนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปี ซึง่จะ

จดัขึ้นในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธจิากผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2564 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจํานวนเงิน 485 ล้านบาท แต่เน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

ไดอ้นุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรบัผลการดําเนินงานรอบหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 1 บาท 

จํานวน 410 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินจํานวน 410 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแล้วเมื่อวนัที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงคงเหลือเงนิปันผลจ่าย 

ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท จํานวน 500 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิจํานวน 75 ลา้นบาท โดยกําหนดจ่ายในวนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2565 

 

บริษััท ไทยย้เนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
29 มิถุนายน 2543

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี การจัดการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัต่ิการอบรมหลักส้ต่ร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• Director Certification Accreditation Program (DCP)  

รุ่นที่ 138/2553
• TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2/2552
• Capital Market Academy รุ่นที่ 25/2560
• Advanced Master of Management Program รุ่นที่ 1/2561
• ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14/2562
• ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
ตนเอง 11.84% / คู่สมรส 0.90%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2543	-	ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2541	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง
และที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (แปรรูปอำหำรทะเล 
ในรปูแบบแช่แข็ง กระป๋อง ส�ำหรบัตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ)

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2561	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จ�ากัด (ผู้จัดหำและน�ำเข้ำอำหำรทะเล
แช่แข็งเพื่อค้ำปลีก)

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชต่ ิ(อายุ 59 ปี)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

 เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการของบริษัทฯ

•	 2560	-	ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร 
บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จ�ากัด (กำรซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์)

•	 2559	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จ�ากัด (ซื้อขำยหรือบริกำร

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
- บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จ�ากัด (ลงทุน)
- บริษัท ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จ�ากัด (กำรตลำด 

ขำย ผลิต และจ�ำหน่ำยอำหำรทะเล)
•	 2555	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ากัด (มหาชน) (ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยอำหำร 

และสัตว์น�้ำแช่แข็ง)
- บริษัท โอคินอสฟู้ด จ�ากัด (ผู้ผลิต จ�ำหน่ำย และส่งออกสัตว์น�้ำ

แช่แข็งและอำหำรส�ำเร็จรูปแช่แข็ง)
- บริษัท ทีเอ็มเอซี จ�ากัด (ผู้ลงทุนฟำร์มเพำะพันธุ์ ปรับปรุงพัฒนำ

พ่อแม่พันธุ์กุ้งและเลี้ยงกุ้ง)
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จ�ากัด (ประกอบกิจกำรพัฒนำ

พัฒนำสำยพันธุ์กุ้งขำว)

กรรมการ
- บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จ�ากัด (ประกอบกิจกำรฟำร์มเพำะพันธุ์

และเลี้ยงกุ้ง)
- บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จ�ากัด (ประกอบกิจกำรฟำร์มเพำะพันธุ์

และเลี้ยงกุ้ง)
•	 2540	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (จ�ำหน่ำยอำหำรทะเล
แช่แข็ง)

•	 2539	-	ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด (ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง)

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
29 มิถุนายน 2543

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก  

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัต่ิการอบรมหลักส้ต่ร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
ตนเอง 0.65%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2543	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2564	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (โฮลดิ้งเพื่อให้บริกำร
โซลูชันด้ำนบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร)

•	 2557	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) (ลงทุน อำหำร  
และโรงแรม)

•	 2533	-	ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (แปรรูปอำหำรทะเล 
ในรปูแบบแช่แข็ง กระป๋อง ส�ำหรบัตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ)

นายธีรพงศ์ จันศิริ (อายุ 56 ปี)
กรรมการ / กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม) 

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2564	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
- บริษัท บีม เดต้า จ�ากัด (กำรให้ค�ำปรึกษำทำงด้ำนฮำร์ดแวร์)
- บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จ�ากัด (ผลิต ค้ำ จัดจ�ำหน่ำย วิจัย

และพัฒนำอำหำรเสริม)
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ จ�ากัด (ผลิต ค้ำ จัดจ�ำหน่ำย วิจัย

และพัฒนำอำหำรเสริม)
•	 2563	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
- บริษัท ทุนธนศิริ (อยุธยา) จ�ากัด (กำรให้สินเชื่อ)
- บริษัท ทุนธนศิริ (ระยอง) จ�ากัด (กำรให้สินเชื่อ)
- บริษัท ทุนธนศิริ (ปทุมธานี) จ�ากัด (กำรให้สินเชื่อ)

กรรมการ
บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จ�ากัด (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
เครื่องดื่ม)

•	 2562	-	ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
- บริษัท ทุนธนศิริ (สมุทรปราการ) จ�ากัด (กำรให้สินเชื่อ)
- บริษัท ทุนธนศิริ (ชลบุรี) จ�ากัด (กำรให้สินเชื่อ)
- บรษิทั ไทยยเูนีย่น อนิกรเีดยีนท์ จ�ากดั (กำรผลติน�ำ้มนัและไขมนั

จำกสตัว์)
- บรษิทั ไทยยูเนี่ยนพัฒนาไม้กฤษณา จ�ากัด (กำรปลูกพืช)

•	 2561	-	ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จ�ากัด (กำรให้สินเชื่อ)

•	 2560	-	ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
- บริษัท ทุนธนศิริ จ�ากัด (กำรให้สินเชื่อ)
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (โฮลดิ้ง)
- บรษัิท ไทยยเูน่ียน พร้อพเพอร์ตี ้ดเิวลลอปเม้นท์ จ�ากดั  

(อสงัหำรมิทรัพย์)

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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•	 2559	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เรดล๊อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จ�ากัด (USA)  
(โฮลดิ้ง)

กรรมการบริหาร  
บริษัท ไท่หว้าน เซิ่ง อควาติค เทรดดิ้ง (ไชน่า) จ�ากัด (กำรตลำด 
ขำย ผลิต และจ�ำหน่ำยอำหำรทะเล)

กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด  
(ให้ค�ำปรึกษำด้ำนบริหำร)

•	 2557	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไฮเทค เพิร์ล คัลทิเวชั่น จ�ากัด (เพำะเลี้ยงน�ำเข้ำ
และส่งออกสัตว์น�้ำ)

•	 2555	-	ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
- บริษัท โอคินอสฟู้ด จ�ากัด (ผู้ผลิต จ�ำหน่ำย และส่งออกสัตว์น�้ำ 

แช่แข็งและอำหำรส�ำเร็จรูปแช่แข็ง)
- บริษัท แพ็คฟู้ด จ�ากัด (มหาชน) (ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยอำหำร 

และสัตว์น�้ำแช่แข็ง)
•	 2553	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (Mauritius)  

(โฮลดิ้ง)
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (France) (จ�ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุ

กระป๋อง)

กรรมการ
- บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (USA) (จ�ำหน่ำย

อำหำรทะเลแช่แข็ง)
- บริษัท ยูเอส เพ็ท นูทรีชั่น จ�ากัด (USA) (ผลิตและจ�ำหน่ำย

อำหำรสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม)
•	 2552	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จำก
อำหำรทะเล)

•	 2543	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บีส ไดเมนชั่น จ�ากัด (บริกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

•	 2542	-	ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตอำหำรกระป๋อง)

•	 2540	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บรษิทั ไทร-ยเูนีย่น ซฟีูด๊ จ�ากดั (จ�ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุ
กระป๋อง)

•	 2539	-	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จ�ากัด (ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง)

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จ�ากัด (ลงทุน)

•	 2538	-	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ�ากัด (ให้บริกำรด้ำนงำนพิมพ์)

•	 2536	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ�ากัด (อำหำรทะเลแปรรูป)
- บริษัท ไวยไทย จ�ากัด (ขนส่งในประเทศ)
- บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จ�ากดั (ผลติกระป๋องและฝำบรรจุ

อำหำร)
•	 2532	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด (ผลิตและส่งออก
อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง)

•	 2531	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท จันศิริ เรียล เอสเตท จ�ากัด (อสังหำริมทรัพย์)
- บริษัท ไทยยูเนี่ยนปร็อปเปอร์ตี้ส์ จ�ากัด (อสังหำริมทรัพย์)

•	 2527	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จ�ากัด (อสังหำริมทรัพย์)
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
29 มิถุนายน 2543

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• The Second Middle School of Shantou ประเทศจีน

ประวัต่ิการอบรมหลักส้ต่ร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2564

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
ตนเอง 0.05% / คู่สมรส 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2543	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2543	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (แปรรูปอำหำรทะเล 
ในรปูแบบแช่แขง็ กระป๋อง ส�ำหรบัตลำดในประเทศและต่ำง
ประเทศ)

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2564	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตอำหำรกระป๋อง)

•	 2562	-	ปัจจุบัน
กรรมการ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ากัด (กำรผลิตน�้ำมันและไขมัน
จำกสัตว์)

•	 2556	-	ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บริษัท ฟิล-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น ฟู๊ดส์ จ�ากัด (Philippines) (ลงทุนใน
ธุรกิจจ�ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง)

นายเชง นิรุต่ต่ินานนท ์(อายุ 79 ปี)
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม) 

•	 2554	-	ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ไทย กลีเซอรีน จ�ากัด (กำรค้ำกลีเซอรีน)

•	 2553	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (France) (จ�ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุ

กระป๋อง)
- บรษิทั ยูเอส เพท็ นทูรีชัน่ จ�ากดั (ผลิตและจ�ำหน่ำยอำหำรสตัว์

เลีย้งระดับพรีเมียม)
- บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (จ�ำหน่ำยอำหำร

ทะเลแช่แข็ง)

กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท โอเรียลทัลยูนิค จ�ากัด (น�ำเข้ำส่งออก)

•	 2551	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บรษิทั ไทยพฒันา สแตนเลส สตลี จ�ากดั (สร้ำงงำนสแตนเลสและเหลก็)

•	 2550	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ�ากัด จ�ากัด (ผลิตและส่งออกอำหำรทะเล
บรรจุกระป๋อง)

•	 2544	-	ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฮั่นฮง การช่าง (ผลิตเหล็ก)

•	 2540	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท นิวเซนจูรี่ พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (กำรพิมพ์)
- บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู๊ด จ�ากัด (จ�ำหน่ำยอำหำรทะเลบรรจุ

กระป๋อง)
•	 2539	-	ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา จ�ากัด (ลงทุน)

•	 2536	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไวยไทย จ�ากัด (ขนส่งในประเทศ)

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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•	 2535	-	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท จะนะ อุตสาหกรรมประมง จ�ากัด (โรงงำนปลำป่น)

•	 2533	-	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ�ากัด (อำหำรทะเลแปรรูป)

•	 2532	-	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท เอเชียน แปซิฟิค ไทยทูน่า จ�ากัด (ซื้อขำยปลำ)

•	 2530	-	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
- บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จ�ากัด (ผลิตกระป๋องและฝำบรรจุ

อำหำร)
- บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จ�ากัด (อำหำรสัตว์)

•	 2516	-	ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด (ผลิตและส่งออก
อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง)

วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
1 สิงหาคม 2543

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิต  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัต่ิการอบรมหลักส้ต่ร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
ตนเอง 3.10%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2543	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
-

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2559	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บรษัิท อะแวนติ โฟรเซ่น ฟูด้ส์ ไพรเวท จ�ากดั (ผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยกุง้ 
แช่แข็ง)

•	 2555	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ทีเอ็มเอซี จ�ากัด (ผู้ลงทุนฟำร์มเพำะพันธุ์ ปรับปรุงพัฒนำ

พ่อแม่พันธุ์กุ้ง และเลี้ยงกุ้ง)
- บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จ�ากัด (ประกอบกิจกำรพัฒนำ

พัฒนำสำยพันธุ์กุ้งขำว)
- บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จ�ากัด (ประกอบกิจกำรฟำร์มเพำะพันธุ์

และเลี้ยงกุ้ง)
- บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จ�ากัด (ประกอบกิจกำรฟำร์มเพำะพันธุ์

และเลี้ยงกุ้ง)
•	 2553	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท อะแวนติ ฟีดส์ จ�ากัด (อำหำรกุ้งและกุ้งแช่แข็ง)

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ (อายุ 60 ปี)
กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม) 

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
4 ตุลาคม 2545

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง Oregon State 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัต่ิการอบรมหลักส้ต่ร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545
• TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1/2552
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 6/2559

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
ตนเอง 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2545	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2543	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (แปรรูปอำหำรทะเล 
ในรปูแบบแช่แข็ง กระป๋อง ส�ำหรบัตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ)

นายชาน ช้ ชง (อายุ 46 ปี)
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม) 

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2564	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
- บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตอำหำร

กระป๋อง)
- บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด (ผลิตและส่งออก

อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง)

กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ จ�ากัด (ผลิต ค้ำ จัดจ�ำหน่ำย วิจัย
และพัฒนำอำหำรเสริม)

•	 2563	-	ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์) (ให้บริกำร 
ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจและกำรลงทุน)

•	 2561	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จ�ากัด (กำรให้สินเชื่อ)
- บริษัท บีส ไดเมนชั่น จ�ากัด (บริกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด (ให้บริกำร 
ฝึกอบรมและกำรจัดกำร)

•	 2560	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ทุนธนศิริ จ�ากัด (กำรให้สินเชื่อ)

•	 2558	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด (ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง)

•	 2557	-	ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จ�ากัด (ให้บริกำรด้ำนงำนพิมพ์)

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
11 กุมภาพันธ์ 2564

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• เนติบัณฑิตไทย กฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประวัต่ิการอบรมหลักส้ต่ร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 273/2562

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2564	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2564	-	ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
บริษัท อินทัช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (โฮลดิ้ง)

นายคณิต่ วัลยะเพ็ชร ์(อายุ 66 ปี)
กรรมการ

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2564	-	ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ�ากัด (ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำล)

•	 2552	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท มิตรตรัง จ�ากัด (จัดหำและให้เช่ำ)

•	 2551	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สานฝันครอบครัว จ�ากัด (จัดหำและให้เช่ำ)

• 2534 - 2564
ทนายความหุ้นส่วน / กรรมการ
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด (ที่ปรึกษำกฎหมำยและ
ทนำยควำม)

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
5 กันยายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท ธุรกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัต่ิการอบรมหลักส้ต่ร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2558
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2557
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

รุ่นที่ 21/2557
• Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 1/2557
• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2562

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2561	-	ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2562	-	ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (บริกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง)

• 2562 - 2563
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) (สื่อสำรมวลชน)

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร ์(อายุ 63 ปี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

• 2558 - 2561
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) (ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปิโตรเลียม)

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2564	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ�ากัด (จ�ำหน่ำยบัตรเอกสิทธิ์  
Thailand Elite)

•	 2563	-	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (จัดหำรวบรวมสัตว์ป่ำ  
กำรให้กำรศึกษำ กำรอนุรักษ์และขยำยพันธุ์ กำรวิจัย)

•	 2562	-	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
องค์การสะพานปลา (ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับสะพำนปลำ ตลำดสินค้ำ
สัตว์น�้ำ และอุตสำหกรรมประมง)

กรรมการ
บริษัท วีอาร์ทวินส์ จ�ากัด (ขำยสินค้ำและบริกำร โดยวิธีกำรใช้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์)

• 2556 - 2558
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด (ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี)

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
5 กันยายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
• ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจการเงิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประวัต่ิการอบรมหลักส้ต่ร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2548
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที ่25/2560
• Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2557

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2561	-	ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2537	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตชิ้นส่วนเครื่อง
ใช้ไฟฟ้ำและเครื่องยนต์)

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2558	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เฮอร์คิวลิส ออยล์ จ�ากัด (ซื้อขำยน�้ำมันเชื้อเพลิง)

•	 ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ซีอุส เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (ติดตั้งระบบท�ำควำมร้อน)

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล (อายุ 64 ปี)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

- บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ�ากัด (ให้ค�ำปรึกษำ)

- บรษิทั พาราไดซ์ พลาสตกิ จ�ากดั (ผลติชิน้ส่วนเครือ่งไฟฟ้ำยำนยนต์)
- บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จ�ากัด (แม่พิมพ์ผลิตอุปกรณ์)
- บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จ�ากัด (ผลิตไฟฟ้ำ)
- บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จ�ากัด (อสังหำริมทรัพย์)
- บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จ�ากัด (อุปกรณ์ท�ำควำมเย็น)
- บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จ�ากัด (อุปกรณ์ท�ำควำมเย็น)
- บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จ�ากัด (อุปกรณ์ท�ำควำมเย็น)
- บริษัท อีคอท เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (สัมมนำ)
- บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จ�ากัด (อุปกรณ์ยำนยนต์)
- บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จ�ากัด (ชิ้นส่วนยำนพำหนะ)
- บรษิทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อโีวลชูัน่ จ�ากดั (อปุกรณ์ท�ำควำมเยน็)
- บริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชั่น จ�ากัด (ท่อท�ำควำมเย็น)
- บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ�ากัด  

(เครื่องท�ำน�้ำร้อน)
- บรษิทั เอส เอน็ ซี แอตแลนตกิ ฮตี ปัมพ์ จ�ากัด (ป๊ัมท�ำควำมร้อน)
- บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จ�ากัด (โฮลดิ้ง)
- บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จ�ากัด (ชิ้นส่วนโลหะ)
- บรษัิท แอด็วานซ์ ดเีฟนซ์ เทคโนโลย ีจ�ากัด (รถยนต์นัง่กนักระสนุ)
- บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ�ากัด (อะไหล่เครื่องท�ำควำมเย็น)
- บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จ�ากัด (พลำสติกส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ)
- บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จ�ากัด (ให้บริกำร

บ�ำบัดน�้ำเสีย)
- บริษัท ไฮเจีย แอนด์ ลาโซ่ โคออพเปอเรชั่น จ�ากัด (ค้าเครื่องจักร 

เครื่องกล เครื่องทุ่นแรง)
• 2559 - 2561

ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• 2557 - 2561
กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หมายเหตุ:
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
5 กันยายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท Computer Science University of Missouri  

Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัต่ิการอบรมหลักส้ต่ร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2559
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2547
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  

รุ่นที่ 3/2561
• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 3/2546
• Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 1/2549
• Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2564

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2561	-	ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
•	 2546	-	ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) (บริกำร
สำรสนเทศครบวงจร)

นางมรกต่ กุลธรรมโยธิน (อายุ 55 ปี)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
•	 2563	-	ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (อสังหำริมทรัพย์)

•	 2562	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บลิชเทค จ�ากัด (กิจกรรมของตัวแทนขำยสื่อโฆษณำ)

•	 2561	-	ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แมเนจ เอไอ โซลูชั่น จ�ากัด (กำรผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์
ในทำงกำรแพทย์)

•	 2560	-	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส์ จ�ากัด (ทันตกรรม)

•	 2551	-	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (โทรคมนำคม)

•	 ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จ�ากัด (ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
- บริษัท ไทย ดอท คอม เพย์เมนท์ จ�ากัด (Payment Gateway)
- บริษัท ทอล์คทูมี จ�ากัด (Call Center)
- บริษัท เน็กซ์พาย จ�ากัด (ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์)
- บริษัท วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
- บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จ�ากัด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
- บริษัท แอ๊ตเซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (ระบบคอมพิวเตอร์)
- บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จ�ากัด (ระบบคมนำคม)
- บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด (ระบบสำรสนเทศ)
- บริษัท ไอรีครูท จ�ากัด (ระบบสมัครงำนทำงอินเทอร์เน็ต)

• 2557 - 2559
กรรมการ
บริษัท ไทยดอทคอม จ�ากัด (บริกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

หมายเหตุ:
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2561	-	ปัจจุบัน

รองประธานอาวุโส / รักษาการรองประธานขายและการตลาด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
-

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2560 - 2561

รองกรรมการผู้จัดการ
CP Pakistan PVT, LTD. (อำหำรสัตว์)

• 2559 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการ
CP India PVT, LTD. (อำหำรสัตว์)

• 2557 - 2558
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
CP India PVT, LTD. (อำหำรสัตว์)

วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
1 มกราคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย
• ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2562	-	ปัจจุบัน

รองประธานปฏิบัติการและโรงงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

• 2551 – 2561
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
-

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-

นายสุชาต่ิ ยุดดร (อายุ 52 ปี)
รองประธานอาวุโส / รักษาการรองประธานขายและการตลาด

นายกฤศกร โชต่ิกมลวรภัทร (อายุ 44 ปี)
รองประธานปฏิบัติการและโรงงาน

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
1 มีนาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ International University of Japan

ประวัต่ิการอบรมหลักส้ต่ร 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 299/2563

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2564	-	ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

• 2564 - 2564
รองประธานบัญชีการเงินและสินเชื่อ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2560 - 2564

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (แปรรูปอำหำรทะเล 
ในรปูแบบแช่แข็ง กระป๋อง ส�ำหรบัตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ)

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2556 - 2559

ผู้จัดการอาวุโส ASEAN Business Development
PT Mitsubishi UFJ Lease (Singapore) Pte, Ltd. (กำรเงิน)

• 2548 - 2553
นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริหารเงินลงทุนธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
1 มีนาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2564	-	ปัจจุบัน

รองประธานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

• 2550 - 2563
ผู้ช่วยรองประธานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2538 - 2548

ผู้จัดการแผนกอาหารสัตว์บก
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์)

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2548 - 2550

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการอาหารสุกร 
Japfa Comfeed Vietnam Ltd. (ผลิตและจ�ำหน่ำยอำหำรสัตว์)

นายสุขสันต่์ ว่องช้วงศ ์(อายุ 40 ปี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

นายปรีชา บางนกแขวก (อายุ 51 ปี)
รองประธานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
1 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง
• ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบริหารการเงนิ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2564	-	ปัจจุบัน

รองประธานบัญชี การเงินและสินเชื่อ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
-

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2563 - 2563

ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ�ากัด (ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง)

• 2561 - 2562
ผู้จัดการทั่วไป 
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตอำหำรกระป๋อง)

• 2558 - 2560
ผู้อ�านวยการสายบริหาร
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จ�ากัด (มหาชน) (ส่งออกยำงพำรำ)

วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
1 มีนาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัต่ิการอบรม
• การวิเคราะห์งบการเงิน จ�านวน 7 ชั่วโมง ในปี 2564  

(สามารถนับชั่วโมงด้านการบัญชีได้ 7 ชั่วโมง)
• สารสนเทศทางการบัญชี 1 จ�านวน 6 ชั่วโมง ในปี 2564  

(สามารถนับชั่วโมงด้านการบัญชีได้ 3 ชั่วโมง)

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2565	-	ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

• 2563 - 2565
รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

• 2554 - 2562
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

• 2550 - 2554
หัวหน้าแผนกบัญชี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

• 2545 - 2549
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
-

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-

นายคมกฤช ภาวศุทธินนท ์(อายุ 54 ปี)
รองประธานบัญชี การเงินและสินเชื่อ

นางสาวกันทิมา รื่นอารมย์  (อายุ 45 ปี)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วันที่ได�รับการแต่่งต่ั้ง
1 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี, บัญชี, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สัดส่วนการถือหุ�นในบริษััทฯ*
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผิ้�บริหาร
-

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2563	-	ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

• 2546 - 2562
รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
อำหำรสัตว์น�้ำ)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• 2540 - 2545

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (แปรรูปอำหำรทะเล 
ในรปูแบบแช่แขง็ กระป๋อง ส�ำหรบัตลำดในประเทศและต่ำง
ประเทศ)

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2534 - 2539

หัวหน้าแผนกการเงิน
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด (ผลิตและส่งออก
อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง)

นางสาวิต่รี ใจประสงค ์(อายุ 51 ปี)
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ:
* ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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 หน�าที่ความรับผิิดชอบของเลขานุการบริษััท

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่1/2564 เมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 2564  
ได้แต่งตัง้ นายสขุสนัต์ ว่องชวูงศ์ เป็นเลขานกุารบรษิทั โดยให้มผีลตัง้แต่
วนัท่ี 1 มนีาคม 2564 เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญัต ิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้มกีารแก้ไขเพิม่เติม)  
โดยขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัท  
มีดังต่อไปนี้
1. ให้ข้อมลูและค�าแนะน�าเบือ้งต้นแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบั 

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อก�าหนด และ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มี 
การปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงของ 
ข้อก�าหนดกฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร

2. จดัอบรมและปฐมนเิทศ ตลอดจนให้ข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตัิ
หน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

3. ดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
ข้อก�าหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง

4. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ 
ทีเ่กีย่วข้องตามระเบยีบ ประกาศ และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ หรือกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องก�าหนด

5. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญ ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) ทะเบียนผู้ถือหุ้น
(ค) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุม 

คณะกรรมการ รวมถึงการจัดท�าข้อมูลและเอกสารประกอบ
การประชุม

(ง) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงการจัดท�าข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม

(จ) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�าปี (แบบ 56-2)

(ฉ) รายงานการมีส ่วนได ้ เสียของกรรมการและผู ้บริหาร
ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)  
(“รายงานการมีส่วนได้เสีย”)

6. จดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีให้แก่ประธานคณะกรรมการ
บริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

7. ด�าเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ 
กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและด�าเนินการอื่นใดให้
เป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องก�าหนด และ/
หรือ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด และ/หรือตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงิน ตามประกาศ ทจ. 39/2559 และ 
มีคุณสมบัติตามประกาศ ทจ. 39/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

เศรษฐศาสตร์ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และปรญิญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ จาก International University of Japan

2. นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ มีประสบการณ์ในการท�างานด้านบัญชี 
หรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วง 5 ปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาต
ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
(โปรดพจิารณารายละเอยีดการท�างานในเอกสารแนบ 1 รายละเอยีด 
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ)

3. นายสขุสนัต์ ว่องชวูงศ์ ได้เข้าอบรมหลกัสตูร CFO’s Orientation 
Course for New IPOs รุ่นที่ 5 ในปี 2564 จ�านวน 12 ชั่วโมง

4. นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบญัชแีละการเงนิของบรษิทัฯ โดยมรีะยะเวลาปฏบิตังิาน 
น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวนัท่ียืน่ขออนญุาตต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรกต็าม นายสขุสนัต์  
ว่องชูวงศ์ เคยด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธูรกิจของ TU  
ซึง่ได้มกีารท�างานร่วมกนักบับรษิทัฯ ในการวิเคราะห์ ศกึษาความ
เป็นไปได้ และการด�าเนนิการลงทนุโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ
ของบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2560 นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ จึงมีความรู ้
และความเข้าใจในข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัฯ และได้ขอผ่อนผนั 
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวกนัทมิา รืน่อารมย์ เป็นผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรง
ในการควบคมุการท�าบญัช ีตามประกาศ ทจ. 39/2559 และมคีณุสมบตัิ
ตามประกาศ ทจ. 39/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นางสาวกนัทมิา รืน่อารมย์ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาบญัชี  

จากมหาวิทยาลัยสยาม
2. นางสาวกนัทมิา รืน่อารมย์ เป็นผูท้�าบญัชตีามกฎหมายว่าด้วยการบญัชี
3. นางสาวกนัทมิา รืน่อารมย์ มปีระสบการณ์ในการท�างานด้านบญัชี 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วง 5 ปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (โปรดพจิารณา 
รายละเอียดการท�างานในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ)

4. นางสาวกนัทมิา ร่ืนอารมย์ ได้เข้าอบรมหลกัสตูรการพฒันาความรู้ 
ต่อเนื่องด้านบัญชีครบถ้วนในปี 2564

218
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



ข้อ
มูล

กา
รด

�าร
งต

�าแ
หน

่งข
อง

กร
รม

กา
ร 

ผู้บ
ริห

าร
 แ

ละ
ผู้ม

ีอ�า
นา

จค
วบ

คุม
ขอ

งบ
ริษ

ัทฯ
 ใน

บร
ิษัท

ย่อ
ยแ

ละ
บร

ิษัท
ที่เ

กี่ย
วข

้อง
 

กร
รม

กา
ร 

ผิ้�บ
ริห

าร
 แ

ละ
ผิ้�ม

ีอ�า
นา

จค
วบ

คุม
ขอ

งบ
ริษั

ัทฯ

นา
ยฤ

ทธ
ิรง

ค์ 
บุญ

มีโ
ชต่

ิ
นา

ยธ
ีรพ

งศ
์  

จัน
ศิร

ิ
นา

ยเ
ชง

  
นิร

ุต่ต่
ินา

นน
ท์

นา
ยบ

รร
ลือ

ศัก
ร  

โส
รัจ

จก
ิจ

นา
ยช

าน
 ช

้ ช
ง

นา
ยค

ณ
ิต่ 

 
วัล

ยะ
เพ

็ชร
์

นา
งร

ัชด
าภ

รณ
์ 

รา
ชเ

ทว
ินท

ร์
ดร

.ส
มช

ัย 
 

ไท
ยส

งว
นว

รก
ุล

นา
งม

รก
ต่ 

 
กุล

ธร
รม

โย
ธิน

นา
ยส

ุชา
ต่ิ 

 
ยุด

ดร
 

นา
ยก

ฤศ
กร

  
โช

ต่ิก
มล

วร
ภัท

ร
นา

ยส
ุขส

ันต่
์  

ว่อ
งช

้วง
ศ์

นา
ยป

รีช
า 

 
บา

งน
กแ

ขว
ก

นา
ยค

มก
ฤช

  
ภา

วศ
ุทธ

ินน
ท์

นา
งส

าว
กัน

ทิม
า  

รื่น
อา

รม
ย์

นา
งส

าว
ิต่ร

ี  
ใจ

ปร
ะส

งค
์

บร
ิษัท

ฯ

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 ฟ
ีดม

ิลล
์ จ

�าก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

X,
 E

C
/, 

EC
/

/, 
EC

, C
EO

/
/

//
/, 

IV
//

/, 
V

//
/, 

V
//

//
//

//
//

//
//

บร
ิษัท

ย่อ
ย

บร
ิษัท

 พ
ีที 

ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 ค
าร

ิสม
่า 

เล
สท

าร
ี จ

�าก
ัด

X
/

/

AM
G-

Th
ai

un
io

n 
Fe

ed
m

ill
 (P

riv
at

e)
 L

im
ite

d
/

/
/

/

บร
ิษัท

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 ก
รุ๊ป

 จ
�าก

ัด 
(ม

หา
ชน

)
/, 

//
/, 

CE
O

/, 
EC

/, 
EC

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 ซ
ีฟู้ด

 จ
�าก

ัด
/, 

EC
X

/

บร
ิษัท

 แ
พ็ค

ฟู้ด
 จ

�าก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

/, 
EC

/, 
EC

บร
ิษัท

 โอ
คิน

อส
ฟู้ด

 จ
�าก

ัด
/, 

EC
/, 

EC

บร
ิษัท

 ท
ีเอ

็มเ
อซ

ี จ
�าก

ัด
/, 

EC
/

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 แ
ฮช

เช
อร

ี่ จ
�าก

ัด
/

/

บร
ิษัท

 ท
ีซีเ

อ็ม
 ฟ

ิชเ
ชอ

รี่ 
จ�า

กัด
/

/

บร
ิษัท

 ท
ีเอ

็มเ
ค 

ฟา
ร์ม

 จ
�าก

ัด
/

/

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

ออ
นไ

ลน
์ช็อ

ป 
จ�า

กัด
/

บร
ษิทั

 เร
ดล๊

อบ
สเ

ตอ
ร์ม

าส
เต

อร์
โฮ

ลด
ิง้ส์

 แ
อล

พ ี
จ�า

กดั
/

/

บร
ิษัท

 อ
าร

์บีซ
ี แ

อส
เซ

็ทส
์ จ

�าก
ัด

/

บร
ิษัท

 ธ
รร

มช
าต

ิ ซ
ีฟู้ด

 ร
ีเท

ล 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 ไท
ยร

วม
สิน

พัฒ
นา

อุต
สา

หก
รร

ม 
จ�า

กัด
/, 

EC
/, 

EC
, C

EO
/

บร
ษิทั

 ไท่
หว้

าน
 เซ

ิง่ 
อค

วา
ตคิ

 เท
รด

ดิง้
 (ไ

ชน่
า) 

จ�า
กดั

/
/, 

EC

บร
ิษัท

 จ
ันศ

ิริ 
เร

ียล
 เอ

สเ
ตท

 จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 ท
ีเอ

็น 
ฟา

ยน
์ เค

มีค
อล

ส์ 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 ท
ุนธ

นศ
ิริ 

จ�า
กัด

/, 
EC

/

บร
ิษัท

 ท
ุนธ

นศ
ิริ 

(ส
งข

ลา
) จ

�าก
ัด

/, 
EC

/

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 ก
รา

ฟฟ
ิกส

์ จ
�าก

ัด
/, 

EC
/, 

EC

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

ปร
็อป

เป
อร

์ตี้ส
์ จ

�าก
ัด

/

219
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



กร
รม

กา
ร 

ผิ้�บ
ริห

าร
 แ

ละ
ผิ้�ม

ีอ�า
นา

จค
วบ

คุม
ขอ

งบ
ริษั

ัทฯ

นา
ยฤ

ทธ
ิรง

ค์ 
บุญ

มีโ
ชต่

ิ
นา

ยธ
ีรพ

งศ
์  

จัน
ศิร

ิ
นา

ยเ
ชง

  
นิร

ุต่ต่
ินา

นน
ท์

นา
ยบ

รร
ลือ

ศัก
ร  

โส
รัจ

จก
ิจ

นา
ยช

าน
 ช

้ ช
ง

นา
ยค

ณ
ิต่ 

 
วัล

ยะ
เพ

็ชร
์

นา
งร

ัชด
าภ

รณ
์ 

รา
ชเ

ทว
ินท

ร์
ดร

.ส
มช

ัย 
 

ไท
ยส

งว
นว

รก
ุล

นา
งม

รก
ต่ 

 
กุล

ธร
รม

โย
ธิน

นา
ยส

ุชา
ต่ิ 

 
ยุด

ดร
 

นา
ยก

ฤศ
กร

  
โช

ต่ิก
มล

วร
ภัท

ร
นา

ยส
ุขส

ันต่
์  

ว่อ
งช

้วง
ศ์

นา
ยป

รีช
า 

 
บา

งน
กแ

ขว
ก

นา
ยค

มก
ฤช

  
ภา

วศ
ุทธ

ินน
ท์

นา
งส

าว
กัน

ทิม
า  

รื่น
อา

รม
ย์

นา
งส

าว
ิต่ร

ี  
ใจ

ปร
ะส

งค
์

บร
ิษัท

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 พ
ร้อ

พเ
พอ

ร์ต
ี้  

ดิเ
วล

ลอ
ปเ

ม้น
ท์ 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 ไฮ
เท

ค 
เพ

ิร์ล
 ค

ัลท
ิเว

ชั่น
 จ

�าก
ัด

/

บร
ิษัท

 บ
ีส 

ได
เม

นช
ั่น 

จ�า
กัด

/
/

บร
ิษัท

 ป
ระ

ชา
รัฐ

รัก
สา

มัค
คี 

สม
ุทร

สา
คร

  
(ว

ิสา
หก

ิจเ
พื่อ

สัง
คม

) จ
�าก

ัด
/, 

EC

บร
ิษัท

 เพ
นเ

วน
 (ไ

ทย
แล

นด
์) จ

�าก
ัด

/

บริ
ษทั

 ไม
เน

อร์
 อ

นิเ
ตอ

ร์เ
นช

ัน่แ
นล

 จ
�ากั

ด 
(ม

หา
ชน

)
/

บร
ิษัท

 ล
ัคก

ี้ ย
ูเน

ี่ยน
 ฟ

ู้ดส
์ จ

�าก
ัด

/
X

บร
ิษัท

 ไว
ยไ

ทย
 จ

�าก
ัด

/
/

บร
ิษัท

 ไอ
-เท

ล 
คอ

ร์ป
อเ

รช
ั่น 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
) 

/, 
EC

/
/

บร
ิษัท

 เอ
เซ

ียน
แป

ซิฟ
ิคแ

คน
 จ

�าก
ัด

/
X

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 อ
ินเ

วส
เม

้นท
์ โฮ

ลด
ิ้ง 

จ�า
กัด

  
(M

au
rit

iu
s)

/, 
EC

บร
ษิทั

 ไท
ยย

เูน
ีย่น

 เอ
เช

ยี 
อนิ

เว
สเ

ม้น
ท์ 

โฮ
ลด

ิง้ จ
�าก

ดั
/, 

EC

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 น
อร

์ท 
อเ

มร
ิกา

 จ
�าก

ัด
/, 

EC
/

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 ย
ุโร

ป 
(F

ra
nc

e)
/, 

EC
/

บร
ิษัท

 ไท
ร-

ยูเ
นี่ย

น 
ซีฟ

ู๊ด 
จ�า

กัด
/

/

บร
ิษัท

 ไท
ร-

ยูเ
นี่ย

น 
โฟ

รเ
ซ่น

 โป
รด

ักส
์ จ

�าก
ัด

/
/

/

บร
ิษัท

 ย
ูเอ

ส 
เพ

็ท 
นูท

รีช
ั่น 

จ�า
กัด

/
/

บร
ิษัท

 อ
ินเ

ตอ
ร์ฟ

าร
์มา

-ซ
ีวิต

้า 
จ�า

กัด
 

/

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 ไล
ฟ์ไ

ซเ
อน

ซ์ 
จ�า

กัด
/

/

บร
ิษัท

 ท
ุนธ

นศ
ิริ 

(อ
ยุธ

ยา
) จ

�าก
ัด

/, 
EC

บร
ิษัท

 ท
ุนธ

นศ
ิริ 

(ร
ะย

อง
) จ

�าก
ัด

/, 
EC

บร
ิษัท

 ท
ุนธ

นศ
ิริ 

(ช
ลบ

ุรี)
 จ

�าก
ัด

/, 
EC

บร
ิษัท

 ท
ุนธ

นศ
ิริ 

(ป
ทุม

ธา
นี)

 จ
�าก

ัด
/, 

EC

บร
ิษัท

 ท
ุนธ

นศ
ิริ 

(ส
มุท

รป
รา

กา
ร)

 จ
�าก

ัด
/, 

EC

บร
ิษัท

 ฟ
ู้ด 

แอ
นด

์ เบ
ฟเ

วอ
เร

จ 
ยูไ

นเ
ต็ด

 จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

พัฒ
นา

ไม
้กฤ

ษณ
า 

จ�า
กัด

/

220
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



กร
รม

กา
ร 

ผิ้�บ
ริห

าร
 แ

ละ
ผิ้�ม

ีอ�า
นา

จค
วบ

คุม
ขอ

งบ
ริษั

ัทฯ

นา
ยฤ

ทธ
ิรง

ค์ 
บุญ

มีโ
ชต่

ิ
นา

ยธ
ีรพ

งศ
์  

จัน
ศิร

ิ
นา

ยเ
ชง

  
นิร

ุต่ต่
ินา

นน
ท์

นา
ยบ

รร
ลือ

ศัก
ร  

โส
รัจ

จก
ิจ

นา
ยช

าน
 ช

้ ช
ง

นา
ยค

ณ
ิต่ 

 
วัล

ยะ
เพ

็ชร
์

นา
งร

ัชด
าภ

รณ
์ 

รา
ชเ

ทว
ินท

ร์
ดร

.ส
มช

ัย 
 

ไท
ยส

งว
นว

รก
ุล

นา
งม

รก
ต่ 

 
กุล

ธร
รม

โย
ธิน

นา
ยส

ุชา
ต่ิ 

 
ยุด

ดร
 

นา
ยก

ฤศ
กร

  
โช

ต่ิก
มล

วร
ภัท

ร
นา

ยส
ุขส

ันต่
์  

ว่อ
งช

้วง
ศ์

นา
ยป

รีช
า 

 
บา

งน
กแ

ขว
ก

นา
ยค

มก
ฤช

  
ภา

วศ
ุทธ

ินน
ท์

นา
งส

าว
กัน

ทิม
า  

รื่น
อา

รม
ย์

นา
งส

าว
ิต่ร

ี  
ใจ

ปร
ะส

งค
์

บร
ิษัท

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

บร
ิษัท

 ไท
ยย

ูเน
ี่ยน

 อ
ินก

รีเ
ดีย

นท
์ จ

�าก
ัด

/
/

บร
ิษัท

 เอ
สซ

ีจี 
แพ

คเ
กจ

จิ้ง
 จ

�าก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

/

บร
ิษัท

 บ
ีม 

ดา
ต้า

 จ
�าก

ัด
/, 

EC

บร
ิษัท

 ไท
ยพ

ัฒ
นา

 ส
แต

นเ
ลส

 ส
ตีล

 จ
�าก

ัด
/

ห้า
งห

ุ้นส
่วน

สา
มัญ

นิต
ิบุค

คล
 ฮ

ั่นฮ
ง 

กา
รช

่าง
/

บร
ิษัท

 จ
ะน

ะ 
อุต

สา
หก

รร
มป

ระ
มง

 จ
�าก

ัด
X

บร
ิษัท

 ท
ี.ซ

ี. ย
ูเน

ียน
 อ

โก
รเ

ทค
 จ

�าก
ัด

X

บร
ิษัท

 เอ
เช

ียน
 แ

ปซ
ิฟิค

 ไท
ยท

ูน่า
 จ

�าก
ัด

X

บร
ิษัท

 ไท
ย 

กล
ีเซ

อร
ีน 

จ�า
กัด

/, 
EC

บริ
ษัท

 น
วิเ

ซน
จูรี่

 พ
ริ้น

ติง้
 แ

อน
ด์ 

แพ
คเ

กจ
จิง้

 จ
�าก

ดั
/

บร
ิษัท

 โอ
เร

ียล
ทัล

ยูน
ิค 

จ�า
กัด

/, 
EC

บร
ิษัท

 ฟ
ิล-

ยูเ
นี่ย

น 
โฟ

รเ
ซ่น

 ฟ
ู๊ดส

์ จ
�าก

ัด
/, 

EC

บร
ิษัท

 ย
ู่เฉ

ียง
แค

นฟ
ู้ด 

จ�า
กัด

 จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 อ
ะแ

วน
ติ 

ฟีด
ส์ 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 อ
ะแ

วน
ติ 

โฟ
รเ

ซ่น
 ฟ

ู้ดส
์ ไพ

รเ
วท

 จ
�าก

ัด
/

บร
ษิทั

 อ
เีอ

ชเ
อส

 เท
รน

ด์น
ิง่ แ

อน
ด์ 

เซ
อร์

วสิ
เซ

ส 
จ�า

กดั
/, 

EC

Th
ai

 U
ni

on
 S

ou
th

 E
as

t A
sia

 P
te

. L
td

.  
(ส

ิงค
โป

ร์)
EC

บร
ิษัท

 ส
าน

ฝัน
คร

อบ
คร

ัว 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 ม
ิตร

ตร
ัง 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 อ
ินท

ัช 
คอ

ร์ป
อเ

รช
ั่น 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
) 

//
/

บร
ิษัท

 ไท
ยร

ุ่งเ
รือ

งอ
ุตส

าห
กร

รม
 จ

�าก
ัด

//
/

บร
ิษัท

 ท
ีอา

ร์ซ
ี ค

อน
สต

รัค
ชั่น

 จ
�าก

ัด 
(ม

หา
ชน

)
IV

บร
ิษัท

 ไท
ยแ

ลน
ด์ 

พร
ิวิเ

ลจ
 ค

าร
์ด 

จ�า
กัด

/

อง
ค์ก

าร
สะ

พา
นป

ลา
IV

อง
ค์ก

าร
สว

นส
ัตว

์
IV

บร
ิษัท

 ว
ีอา

ร์ท
วิน

ส์ 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 เอ
ส 

เอ
็น 

ซี 
ฟอ

ร์เ
มอ

ร์ 
จ�า

กัด
 (ม

หา
ชน

)
/, 

EC

221
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



กร
รม

กา
ร 

ผิ้�บ
ริห

าร
 แ

ละ
ผิ้�ม

ีอ�า
นา

จค
วบ

คุม
ขอ

งบ
ริษั

ัทฯ

นา
ยฤ

ทธ
ิรง

ค์ 
บุญ

มีโ
ชต่

ิ
นา

ยธ
ีรพ

งศ
์  

จัน
ศิร

ิ
นา

ยเ
ชง

  
นิร

ุต่ต่
ินา

นน
ท์

นา
ยบ

รร
ลือ

ศัก
ร  

โส
รัจ

จก
ิจ

นา
ยช

าน
 ช

้ ช
ง

นา
ยค

ณ
ิต่ 

 
วัล

ยะ
เพ

็ชร
์

นา
งร

ัชด
าภ

รณ
์ 

รา
ชเ

ทว
ินท

ร์
ดร

.ส
มช

ัย 
 

ไท
ยส

งว
นว

รก
ุล

นา
งม

รก
ต่ 

 
กุล

ธร
รม

โย
ธิน

นา
ยส

ุชา
ต่ิ 

 
ยุด

ดร
 

นา
ยก

ฤศ
กร

  
โช

ต่ิก
มล

วร
ภัท

ร
นา

ยส
ุขส

ันต่
์  

ว่อ
งช

้วง
ศ์

นา
ยป

รีช
า 

 
บา

งน
กแ

ขว
ก

นา
ยค

มก
ฤช

  
ภา

วศ
ุทธ

ินน
ท์

นา
งส

าว
กัน

ทิม
า  

รื่น
อา

รม
ย์

นา
งส

าว
ิต่ร

ี  
ใจ

ปร
ะส

งค
์

บร
ิษัท

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

บร
ิษัท

 ซ
ีอุส

 เอ
็นเ

นอ
ร์ย

ี่ จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 ป
ระ

ชา
รัฐ

รัก
สา

มัค
คีส

มุท
รป

รา
กา

ร 
 

(ว
ิสา

หก
ิจเ

พื่อ
สัง

คม
) จ

�าก
ัด

/

บร
ิษัท

 พ
าร

าไ
ดซ

์ พ
ลา

สต
ิก 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 เม
อิโ

ซะ
 เอ

สเ
อ็น

ซี 
พร

ิซิช
ั่น 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 ย
ะล

าฟ
้าส

ะอ
าด

 จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 ส
ยา

มอ
ีสเ

ทิร
์นอ

ินด
ัสเ

ตร
ียล

พา
ร์ค

 จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 อ
ัลท

ิเม
ท 

พา
ร์ท

 จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 อ
ินฟ

ินิต
ี้ พ

าร
์ท 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 อ
ิมม

อท
ัล 

พา
ร์ท

 จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 อ
ีคอ

ท 
เอ

็นเ
ตอ

ร์ไ
พร

ซ์ 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 เอ
สเ

อ็น
ซี 

คร
ีเอ

ติว
ิตี้ 

แอ
นโ

ทโ
ลจ

ี จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 เอ
ส 

เอ
็น 

ซี 
คูล

ลิ่ง
 ซ

ัพพ
ลา

ย 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 เอ
ส 

เอ
็น 

ซี 
ไพ

ยอ
งซ

าน
 อ

ีโว
ลูช

ั่น 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 เอ
ส 

เอ
็น 

ซี 
ฟูก

ูอิ 
โฮ

ลี 
อิน

ซูเ
ลช

ั่น 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 เอ
ส 

เอ
็น 

ซี 
แอ

ตแ
ลน

ติก
 ว

อเ
ตอ

ร์ 
ฮีต

เต
อร

์  
เอ

เช
ีย 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 เอ
ส 

เอ
็น 

ซี 
แอ

ตแ
ลน

ติก
 ฮ

ีต 
ปัม

พ์ 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 เอ
สเ

อ็น
ซี 

โฮ
ลด

ิ้ง 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 เอ
ส 

เอ
ส 

เอ
็ม 

ออ
โต

้เม
ชั่น

 จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 แ
อ็ด

วา
นซ

์ ด
ีเฟ

นซ
์ เท

คโ
นโ

ลย
ี จ

�าก
ัด

/

บร
ิษัท

 โอ
ดิน

 พ
าว

เว
อร

์ จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 โอ
ดิน

 เม
ียน

มา
ร์ 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 เฮ
อร

์คิว
ลิส

 อ
อย

ล์ 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 ส
ยา

มเ
อ็น

ไว
รอ

นเ
มน

ทอ
ลเ

ทค
โน

โล
ยี่ 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 ไฮ
เจ

ีย 
แอ

นด
์ ล

าโ
ซ่ 

โค
ออ

พเ
ปอ

เร
ชั่น

 จ
�าก

ัด
/

บร
ิษัท

 ไอ
เน

็ต 
รีท

 แ
มเ

นจ
เม

้นท
์ จ

�าก
ัด

/

บร
ิษัท

 บ
ลิช

เท
ค 

จ�า
กัด

/

222
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



กร
รม

กา
ร 

ผิ้�บ
ริห

าร
 แ

ละ
ผิ้�ม

ีอ�า
นา

จค
วบ

คุม
ขอ

งบ
ริษั

ัทฯ

นา
ยฤ

ทธ
ิรง

ค์ 
บุญ

มีโ
ชต่

ิ
นา

ยธ
ีรพ

งศ
์  

จัน
ศิร

ิ
นา

ยเ
ชง

  
นิร

ุต่ต่
ินา

นน
ท์

นา
ยบ

รร
ลือ

ศัก
ร  

โส
รัจ

จก
ิจ

นา
ยช

าน
 ช

้ ช
ง

นา
ยค

ณ
ิต่ 

 
วัล

ยะ
เพ

็ชร
์

นา
งร

ัชด
าภ

รณ
์ 

รา
ชเ

ทว
ินท

ร์
ดร

.ส
มช

ัย 
 

ไท
ยส

งว
นว

รก
ุล

นา
งม

รก
ต่ 

 
กุล

ธร
รม

โย
ธิน

นา
ยส

ุชา
ต่ิ 

 
ยุด

ดร
 

นา
ยก

ฤศ
กร

  
โช

ต่ิก
มล

วร
ภัท

ร
นา

ยส
ุขส

ันต่
์  

ว่อ
งช

้วง
ศ์

นา
ยป

รีช
า 

 
บา

งน
กแ

ขว
ก

นา
ยค

มก
ฤช

  
ภา

วศ
ุทธ

ินน
ท์

นา
งส

าว
กัน

ทิม
า  

รื่น
อา

รม
ย์

นา
งส

าว
ิต่ร

ี  
ใจ

ปร
ะส

งค
์

บร
ิษัท

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

บร
ิษัท

 แ
มเ

นจ
 เอ

ไอ
 โซ

ลูช
ั่น 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 ด
ิจิท

ัล 
เฮ

ลท
์แค

ร์ 
โซ

ลูช
ันส

์ จ
�าก

ัด
X

บร
ิษัท

 ด
ี โซ

ลูช
ั่น 

ดอ
ท 

คอ
ม 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 ไท
ย 

ดอ
ท 

คอ
ม 

เพ
ย์เ

มน
ท์ 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 ท
อล

์คท
ูมี 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 เน
็กซ

์พา
ย 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 แ
มน

ดา
ลา

 ค
อม

มูน
ิเค

ชั่น
 จ

�าก
ัด

X

บร
ิษัท

 ว
ันส

เป
ซ 

คอ
ร์ป

อเ
รช

ั่น 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 ว
ัน 

อิเ
ล็ก

ทร
อน

ิกส
์ บ

ิลล
ิ่ง 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 อ
ินเ

ทอ
ร์เ

น็ต
ปร

ะเ
ทศ

ไท
ย 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
)

/, 
CE

O

บร
ิษัท

 แ
อ๊ต

เซ
็ทเ

ทอ
ร่า

 ค
อร

์ปอ
เร

ชั่น
 จ

�าก
ัด

/

บร
ิษัท

 ไอ
เน

็กซ
์ บ

รอ
ดแ

บน
ด์ 

จ�า
กัด

/

บร
ิษัท

 ไอ
เน

็ต 
แม

เน
จด

์ เซ
อร

์วิส
เซ

ส 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 ไท
ยด

อท
คอ

ม 
จ�า

กัด
/

บร
ิษัท

 ไอ
รีค

รูท
 จ

�าก
ัด

/

หม
าย

เห
ตุ:

X 
- ป

ระ
ธา

นก
รร

มก
าร

, O
- ร

อง
ปร

ะธ
าน

กร
รม

กา
ร,

 / 
-ก

รร
มก

าร
, C

EO
- ป

ระ
ธา

นเ
จ้า

หน
้าท

ี่บร
ิหา

ร,
 //

 -ผ
ู้บร

ิหา
ร,

 //
/ -

กร
รม

กา
รอ

ิสร
ะ, 

IV
 -ป

ระ
ธา

นก
รร

มก
าร

ตร
วจ

สอ
บ,

 V
 -ก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ,
 E

C-
 ก

รร
มก

าร
บร

ิหา
ร

223
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ



หมายเหตุ:
X - ประธานกรรมการ, / - กรรมการ, EC - กรรมการบริหาร 

กรรมการ
บริษััทย่อย

บริษััท พีที ไทยย้เนี่ยน คาริสม่า เลสทารี จ�ากัด AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited

1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ x

2. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ / x

3. นายสุชาติ ยุดดร /

4. นายวาย ยัท ปาโก้ ลี /

5. นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์ / /

6. นายปรีชา บางนกแขวก  /

7. Mr. Indra Winoto  /

8. Mr. Nefo Ng /

9. Mr. Indra Kumar Alluri /

10. Mr. Nabeel Akhtar Chaudhry /

11. Mr. Hafiz Ibad Hussain /

12. Mr. Jahanzeb Khawaja /

 เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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 เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

จังหวัดนครสวรรค์

ประวัต่ิอบรม
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย CPIAT  

รุ่นที่ 62 ปี 2563
• Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting 

Class 2/2018 ปี 2561
• นักบัญชีกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 3 ปี 2543
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 4 ปี 2539
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 4 ปี 2538

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2562	-	ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2546 - 2562
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2540 - 2545
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษัา
• ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการสอบบัญชี  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัต่ิอบรม
• Mini MBA: Digital Business Management / มิ.ย. - ส.ค. 2563
• Transforming the Audit with Data Analytics / พ.ย. 2562
• การประเมินการควบคุมภายในโดยใช้ COSO 2013 / พ.ย. 2562
• Managerial Skills Development / มิ.ย. 2556
• Fraud Audit / มิ.ย. 2556
• Project Management for Professionals / มิ.ย. 2556
• Risk Management / มิ.ย. 2554

ประสบการณ์ท�างาน
•	 2564	-	ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

• 2564 - 2564
ที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน
บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ด รีเทล จ�ากัด

• 2558 - 2563
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสตรวจสอบภายใน
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด

• 2558 - 2558
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ�ากัด

• 2554 - 2557
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จ�ากัด

• 2550 - 2553
Internal Auditor & Controller
บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด

• 2548 - 2550
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จ�ากัด

• 2540 - 2548
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

นายเพ็ชร แก�วมณ ี(อายุ 54 ปี)
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายธัญเทพ ทิวากรสกุล  (อายุ 47 ปี)
ได้รับการแต่งตัง้เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน แทนนายเพช็ร 
แก้วมณี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
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 เอกสารแนบ 4
นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณบริษัท
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 เอกสารแนบ 5 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีการเงิน  
การบรหิารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านมคีณุสมบตั ิ
ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืทีป่รกึษาใดๆ ของบรษิทั 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้
1.	 นางรัชดาภรณ์	ราชเทวินทร์	 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
2.	 ดร.สมชัย	ไทยสงวนวรกุล	 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
3.	 นางมรกต	กุลธรรมโยธิน	 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตามขอบเขตทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้ก�ากบัดแูลตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2564 มีดังนี้

การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2564 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)  
และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเดน็ทีส่�าคญั รายการพิเศษ และได้รบัค�าชีแ้จงจากผูส้อบบญัชี  
ฝ่ายจัดการ สายงานตรวจสอบทั้งทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดท�างบการเงิน 
รวมทัง้การเปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับ
แผนการตรวจสอบ ความเป็นอสิระในการการปฏบัิตหิน้าที ่ได้รับการยนืยนัว่าไม่มปัีญหาในการปฏบิตังิาน มีความเป็นอสิระ และได้รบัความร่วมมอื 
จากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ พบว่ากรรมการบรษิทัและพนกังานได้ปฏบิตัติามหลกัการทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั  
บริษัทมีการน�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติตามความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งการก�ากับดูแลกิจการโดยค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
ตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนินธรุกิจอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะรายการเกีย่วโยงและรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าทีแ่ละการประเมนิตนเองเกีย่วกบัความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงนิ การประชมุกบั 
ผูส้อบบญัช ีการสอบทานรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน การเปิดเผยข้อมลูในรายงาน การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน การบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ การประชมุกรรมการ การปฏบิตัหิน้าทีข่องสายงานตรวจสอบและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรปุอยูใ่นเกณฑ์ทีน่่าพงึพอใจ
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การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
บรษิทัมกีารแต่งตัง้คณะท�างานบริหารความเสีย่ง โดยมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นประธาน และผูบ้รหิารสงูสดุของแต่ละหน่วยงานเป็นกรรมการ  
ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 
ทั่วท้ังองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งทบทวน 
ความเสีย่งและตดิตามการบรหิารความเสีย่งรายไตรมาส การพจิารณาปัจจัยเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบและการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัย (Key Risk Indicator) ตามหลักการที่ก�าหนดไว้

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสายงานตรวจสอบ 
ทัง้ทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศอย่างสม�า่เสมอ ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั และสายงานตรวจสอบ 
ได้รายงานโดยสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานว่าระบบการควบคุมภายในด้าน 
การบัญชีและการเงินมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตร 
ของสายงานตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับการพัฒนางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญทั้งการพัฒนาบุคลากรและเคร่ืองมือ 
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่ก�าหนด

การตรวจเยี่ยมบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่สอบทานระบบการปฏบิตังิาน ระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิาร 
ความเสี่ยง ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท�างบการเงิน ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรโดยไม่ถูกจ�ากัดขอบเขต และสามารถขอข้อมูลได้โดยไม่จ�ากัด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเองแล้ว ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัดเียีย่ม และเป็นผูใ้ห้ความเหน็ชอบในการพจิารณา 
ความดีความชอบ การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในของบริษัท

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติ รวมทั้งพิจารณา 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795  
และ/หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขท่ี 4599 จากบรษัิท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ประจ�าปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท�าการตรวจสอบ
และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรีบัอนญุาตข้างต้นไม่สามารถปฏบิตังิานได้ ให้บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด แทนได้

 นางรัชดาภรณ์	ราชเทวินทร์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

228
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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บร�ษัท ไทยยูเนี่ยน ฟ�ดมิลล� จํากัด (มหาชน) 
(แบบ 56-1 One Report)
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