
 

บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้ และคณะกรรมการของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล ์จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม

และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึ 

งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิ

ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ 

เฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบ

ในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัช ี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้ 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

พงทวี  รตันะโกเศศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7795 

กรุงเทพมหานคร 

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 24,772 119,265 6,803 8,817

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 7, 11 602,628 537,938 602,555 537,822

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 484,053 497,969 483,549 497,969

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 103 193 103 193

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,111,556 1,155,365 1,093,010 1,044,801

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุน 8 - - 302,149 302,149

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 9 1,305,372 1,282,560 960,332 985,264

สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์- สทุธ ิ 9,226 7,544 9,226 7,544

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 9 5,120 5,775 5,120 5,775

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 17,484 17,565 17,484 17,565

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 109,389 29,678 23,052 16,698

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 1,446,591 1,343,122 1,317,363 1,334,995

รวมสินทรพัย  ์    2,558,147 2,498,487 2,410,373 2,379,796

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _______________________________________                                กรรมการ _______________________________________
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 403,853 359,481 403,853 359,481

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 11 470,260 507,388 445,999 506,862

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 11 3,154 2,686 3,154 2,686

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย - 12,026 - 12,026

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3,908 4,549 3,358 4,473

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 881,175 886,130 856,364 885,528

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 11 5,739 4,569 5,739 4,569

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 128,578 125,134 128,578 125,134

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 134,317 129,703 134,317 129,703

รวมหน้ีสิน 1,015,492 1,015,833 990,681 1,015,231

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้

หุน้สามญั 410,000,000 หุน้ จา่ยชาํระแลว้หุน้ละ 2 บาท 820,000 820,000 820,000 820,000

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 489,627 435,195 499,692 444,565

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (15,820) (19,624) - -

รวมส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,393,807 1,335,571 1,419,692 1,364,565

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม 148,848 147,083 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,542,655 1,482,654 1,419,692 1,364,565

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 2,558,147 2,498,487 2,410,373 2,379,796

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 956,623 996,358 957,296 996,358
ตน้ทนุขาย (849,308) (804,610) (849,813) (804,610)

กาํไรข ัน้ต้น 107,315 191,748 107,483 191,748
รายไดอ้ื่น 13,918 16,038 13,918 15,927

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 121,233 207,786 121,401 207,675
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (42,861) (40,686) (42,861) (40,686)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (32,963) (34,215) (32,191) (33,653)
ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (8,133) (20,313) (8,133) (20,313)
กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ (1) 5,373 38 5,373
กาํไร (ขาดทนุ) อื่น ๆ สทุธิ 885 (1,622) 885 (1,622)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 38,160 116,323 39,139 116,774
ตน้ทนุทางการเงนิ (1,118) (1,709) (1,118) (1,709)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 37,042 114,614 38,021 115,065
ภาษเีงนิได้ 10 17,106 (4,157) 17,106 (4,157)

กาํไรสาํหรบังวด 54,148 110,457 55,127 110,908

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้

ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

งบการเงนิ 5,853 (30,984) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 5,853 (30,984) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด
- สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,853 (30,984) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 60,001 79,473 55,127 110,908

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน):

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 54,432 110,615 55,127 110,908

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (284) (158) - -

กาํไรสาํหรบังวด 54,148 110,457 55,127 110,908

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม:

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 58,236 90,475 55,127 110,908

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 1,765 (11,002) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 60,001 79,473 55,127 110,908

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.13 0.27 0.13 0.27

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทุนที่ออกและ จดัสรรแล้ว - การแปลงค่า รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี

ชาํระแล ้ว สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน ของส่วนของเจ้าของ ของเจ้าของ อาํนาจควบคมุ รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 820,000 100,000 146,501 (12,655) (12,655) 1,053,846 99,819 1,153,665
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย

เพิม่ขึน้จากการเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - 26,939 26,939
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - 110,615 (20,140) (20,140) 90,475 (11,002) 79,473

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 820,000 100,000 257,116 (32,795) (32,795) 1,144,321 115,756 1,260,077

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 820,000 100,000 435,195 (19,624) (19,624) 1,335,571 147,083 1,482,654
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - 54,432 3,804 3,804 58,236 1,765 60,001

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 820,000 100,000 489,627 (15,820) (15,820) 1,393,807 148,848 1,542,655

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ทุนที่ออกและ จดัสรรแล้ว -

ชาํระแล้ว สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 820,000 100,000 153,525 1,073,525
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - 110,908 110,908

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 820,000 100,000 264,433 1,184,433

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 820,000 100,000 444,565 1,364,565

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - 55,127 55,127

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 820,000 100,000 499,692 1,419,692

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 37,042 114,614 38,021 115,065
รายการปรบัปรงุกาํไรจากการดาํเนินงาน

คา่เสือ่มราคา 35,497 30,537 35,482 30,525
คา่ตดัจาํหน่าย 9 786 804 786 804
คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 7 8,133 20,313 8,133 20,313
(กลบัรายการ) คา่เผือ่การลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื (862) 158 (862) 158
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,444 3,401 3,444 3,401
ขาดทุน (กาํไร) ทีย่งัไมไ่ดร้บัรูจ้ากการวดัมลูคา่ยตุธิรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ 377 (5,097) 377 (5,097)

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสทิธกิารใชส้นิทรพัย-์ สทุธิ (2,805) 91 (2,805) 91

(กลบัรายการ) คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - (47) - (47)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 728 579 728 579
ตน้ทุนทางการเงนิ 1,118 1,709 1,118 1,709
ดอกเบีย้รบั - (111) - -

83,458 166,951 84,422 167,501
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น(เพิม่ขึน้) ลดลง (72,289) 12,191 (72,333) 32,774
- สนิคา้คงเหลอืลดลง (เพิม่ขึน้) 14,778 (26,358) 15,282 (26,358)
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นลดลง 85 351 85 351
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น(เพิม่ขึน้) ลดลง (307) 297 (306) 297
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นลดลง (57,647) (56,050) (57,661) (56,556)
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่นลดลง (1,248) (4,847) (1,487) (4,926)

เงินสดได้มาจากการดาํเนินงาน (33,170) 92,535 (31,998) 113,083
- ดอกเบีย้รบั - 111 - -
- จา่ยภาษเีงนิได้ (887) (971) (887) (971)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (34,057) 91,675 (32,885) 112,112

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล  ์จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (32,601) (86,727) (14,355) (62,491)
เงนิสดจา่ยจากเงนิจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้อุปกรณ์ (70,814) (11,549) - (9,885)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,941 202 2,941 202
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9 (131) (793) (131) (793)
เงนิสดจา่ยเพือ่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (50,030)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (100,605) (98,867) (11,545) (122,997)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัสทุธจิากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 44,372 11,588 44,372 11,588
จา่ยดอกเบีย้ (1,044) (1,656) (1,044) (1,656)
เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (937) (1,744) (937) (1,744)
เงนิสดรบัจากการเรยีกชาํระคา่หุน้ของบรษิทัยอ่ย

ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ - 26,939 - -

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 42,391 35,127 42,391 8,188

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ (92,271) 27,935 (2,039) (2,697)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 119,265 92,250 8,817 13,639
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (2,222) (11,190) 25 48

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 24,772 108,995 6,803 10,990

รายการที่ไม ่กระทบเงินสด

เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

(รวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น) 30,961 5,572 7,022 5,572
การไดม้าของสทิธกิารใชส้นิทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ 2,491 - 2,491 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

10 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ไทยยเูนี่ยน ฟีดมลิล ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจาํกดั ซึง่จดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศไทย บรษิทัมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ด ้

จดทะเบยีนคอื เลขที ่89/1 หมู่ที ่2 ตําบลกาหลง อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร บรษิทัมสีาํนกังานสาขา 5 แห่ง ในจงัหวดั

สมทุรสาคร จงัหวดัสงขลา จงัหวดัตรงั และจงัหวดัปทุมธานี 

 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบรษิทั” 

 

บรษิทัถูกควบคุมโดยบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทั (“บรษิทัใหญ่”) และถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็น

ร้อยละ 66.90 ของจํานวนหุ้นของบรษิัท บริษัทใหญ่เป็นบริษัทที่จดัตัง้อยู่ในประเทศไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย 

 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายอาหารสตัว ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอื่น 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

ในชว่งตน้ปี พ.ศ. 2564 สถานการณ์ของการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของโควดิ-19”) ซึง่เริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 

ยงัคงระบาดอย่างต่อเนื่องและมแีนวโน้มของจํานวนผู้ตดิเชื้อทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศเพิม่สูงขึน้ ทัง้นี้ เหตุการณ์ดงักล่าว

สง่ผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกจิในประเทศไทย และมผีลกระทบถงึผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาสามเดอืน

สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดการควบคุมและจํากัด 

การเดนิทาง มผีลกระทบต่อความต้องการซื้อของผู้บรโิภคในอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิัทใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาด 

ของโควดิ-19เป็นพเิศษ รวมทัง้การวางแผนเพือ่รบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวเพือ่ใหธุ้รกจิสามารถดาํเนินงานต่อไปไดอ้ยา่งต่อเนื่อง และ

สามารถสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทัไดต้ามความตอ้งการอยา่งเพยีงพอ 

 

ในสถานการณ์การจดัการวกิฤตนี้กลุ่มบรษิัทมีการจดัการผลกระทบของภาวะโรคระบาด เพื่อให้กลุ่มบรษิัทสามารถดําเนินธุรกิจ  

ได้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความต้องการของลูกค้า กลุ่มบริษัทได้จดัตัง้ทีมจดัการวิกฤตินี้โดยมีการติดตามสถานการณ์ 

อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้กลุ่มบรษิัทกําลังดําเนินการเพื่อรกัษาธุรกิจให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง 

ดว้ยมาตรการสาํรองเงนิ รวมถงึการจดัการตน้ทุน การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ และการบรหิารจดัการความเสีย่ง

จากการใหส้นิเชือ่ โดยกลุ่มบรษิทัไดม้นีโยบายและกระบวนการในการควบคมุสนิเชือ่ใหม้คีวามรดักุมยิง่ขึน้ และการบรหิารจดัการไมใ่ห้

เกดิการกระจุกตวัอยา่งมนียัสาํคญัสาํหรบักลุ่มลกูหนี้รายใหญ่ 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนัใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

กลุ่มบรษิทัได้มกีารจด้ประเภทรายการใหม่สําหรบัรายการเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์โดยการจดัประเภทจากลูกหนี้การคา้และ

ลูกหนี้อื่นเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิรวม ตวัเลขเปรยีบเทยีบจํานวน 12.98 ลา้นบาทจงึมกีารจดัประเภท

รายการใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงวดปัจจุบนั 

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 

ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มบรษิทั 

 

5 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ประมาณการทางบญัชทีีส่ําคญั ขอ้สมมุตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจเป็นการประมาณการ

เดยีวกนักบัการประมาณการทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท คือ ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บรหิารกําหนดส่วนงานดําเนินงาน 

จากขอ้มลูทีจ่ะถูกสอบทานโดยคณะผูบ้รหิารกลุ่มบรษิทั โดยมจีุดประสงคเ์พือ่จดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการดาํเนินงานของสว่นงาน 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารงาน กลุ่มบรษิทัจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตามประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร กลุ่มบรษิทั 

มสีว่นงานทีร่ายงานทัง้สิน้ 4 สว่นงาน ดงันี้ 

 

• ผลติภณัฑอ์าหารกุง้ 

• ผลติภณัฑอ์าหารปลา 

• ผลติภณัฑอ์าหารสตัวบ์ก 

• ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ 

 

กลุ่มบรษิทัไมม่กีารรวมสว่นงานดาํเนินงานเป็นสว่นงานทีร่ายงานขา้งตน้ 

 

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกนัเพือ่วตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจ

เกี่ยวกบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน กลุ่มบรษิัทประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณา 

จากกาํไรขัน้ตน้ ซึง่วดัมลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวดักาํไรขัน้ตน้ในงบการเงนิ 

 

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจ 

กบับุคคลภายนอก ขอ้มลูทางการเงนิรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการจาํแนกรายไดเ้ป็นขอ้มลูเดยีวกนักบัขอ้มลูรายไดท้ีไ่ดเ้ปิดเผยตามสว่นงาน 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ข้อมูลเกี่ยวกบัรายได้และกําไรขัน้ต้นของข้อมูลจําแนกตามส่วนงานของกลุ่มบรษิัทสําหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ผลิตภณัฑ ์

อาหารกุ้ง 

ผลิตภณัฑ ์

อาหารปลา 

ผลิตภณัฑ ์

อาหารสตัวบ์ก 

ผลิตภณัฑ์

อ่ืน ๆ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564      

รายได ้ 420,337 401,800 102,299 32,187 956,623 

ผลการดาํเนินงาน      

กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นของส่วนงาน 76,951 39,247 2,625 (11,508) 107,315 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (รวมผลขาดทุน  

   ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการคา้ 

   และลกูหน้ีอื่น)     (83,957) 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่นสทุธ ิ     14,802 

กาํไรจากการดาํเนินงาน     38,160 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (1,118) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้     37,042 

ภาษเีงนิได ้     17,106 

กาํไรสาํหรบังวด     54,148 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 420,337 401,800 102,299 32,187 956,623 

      

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563      

รายได ้ 478,823 410,466 84,219 22,850 996,358 

ผลการดาํเนินงาน      

กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้นของส่วนงาน 119,422 78,169 6,352 (12,195) 191,748 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (รวมผลขาดทุน  

   ดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการคา้ 

   และลกูหน้ีอื่น)     (95,214) 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อื่นสทุธ ิ     19,789 

กาํไรจากการดาํเนินงาน     116,323 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (1,709) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้     114,614 

ภาษเีงนิได ้     (4,157) 

กาํไรสาํหรบังวด     110,457 

      

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 478,823 410,466 84,219 22,850 996,358 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร ์

 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกกาํหนดขึน้ตามสถานทีต่ัง้ของลกูคา้ทีแ่สดงในขอ้มลูทางการเงนิรวมมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท 

รายได้จากลกูค้าภายนอก   

   ประเทศไทย 937,449 973,630 

   ประเทศอื่น ๆ 19,174 22,728 

รวมรายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 956,623 996,358 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

 

สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จํานวน 1 ราย เป็นจํานวนเงนิ 50 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม (พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวน 1 ราย เป็นจํานวนเงิน 74 ล้านบาท  

คดิเป็นรอ้ยละ 7 ของรายไดร้วม) ซึง่เป็นรายไดจ้ากผลติภณัฑอ์าหารปลา 

 

7 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหนี้การคา้ - สุทธ ิ 581,348 519,195 581,348 519,195 

ลกูหนี้อื่น 21,280 18,743 21,207 18,627 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 602,628 537,938 602,555 537,822 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น     

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 319,480 280,016 319,480 280,016 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 160,805 178,040 160,805 178,040 

3 - 6 เดอืน 62,241 40,413 62,241 40,413 

6 - 12 เดอืน 20,251 7,789 20,251 7,789 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 91,007 90,184 91,007 90,184 

 653,784 596,442 653,784 596,442 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ลกูหนี้การคา้ (112,949) (103,906) (112,949) (103,906) 

 540,835 492,536 540,835 492,536 

     

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 11)     

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 12,538 18,018 12,538 18,018 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 28,502 2,825 28,502 2,825 

3 - 6 เดอืน - 7,253 - 7,253 

 41,040 28,096 41,040 28,096 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ลกูหนี้การคา้ (527) (1,437) (527) (1,437) 

 40,513 26,659 40,513 26,659 

     

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 581,348 519,195 581,348 519,195 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน 

 

รายละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 

 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ทุนเรียกชาํระแล้ว สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

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

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 

จดัตัง้ขึ้นใน

ประเทศ 

พ.ศ. 2564  

ล้านรเูปีย 

พ.ศ. 2563  

ล้านรเูปีย 

พ.ศ. 2564  

ร้อยละ 

พ.ศ. 2563  

ร้อยละ 

พ.ศ. 2564  

พนับาท 

พ.ศ. 2563  

พนับาท 

         

PT Thai Union Kharisma  

   Lestari (TUKL) 

ผลติและจาํหน่าย

อาหารสตัวน้ํ์า 

อนิโดนีเซยี 129,948 129,948 65 65 302,149 302,149 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุนระหวา่งงวด มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 302,149 

เพิม่ขึน้ - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 302,149 

 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ทําข้อตกลงผู้ถือหุ้นเพื่อลงทุนร้อยละ 51 ใน AMG-THAIUNION FEEDMILL (PRIVATE) 

LIMITED ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประเทศปากีสถาน และจะจดัประเภทเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท  

โดยมมีูลค่าทุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 340 ลา้นรูปีปากสีถาน วตัถุประสงคห์ลกัของการลงทุนคอืเพื่อการร่วมลงทุนและการทํางานร่วมกนั 

ที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์อาหารสตัว์ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างการดําเนินการทางดา้นกฏหมาย บรษิทัจงึยงัไม่ม ี

การชาํระเงนิลงทุนดงักล่าว 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 PT Thai Union Kharisma Lestari (TUKL) ยงัไม่ไดเ้ริม่ประกอบธุรกจิและอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง

อาคารโรงงานเพื่อดําเนินธุรกิจ โดยมเีงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์จํานวน 86.34 ล้านบาทรวมอยู่ในสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 12.98 ลา้นบาท) 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย ที่ดนิและส่วนปรบัปรุงที่ดนิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 

เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ และสนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนประกอบดว้ย 

เครือ่งหมายการคา้ และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยมกีารเคลื่อนไหวดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

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

     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 1,282,560 5,775 985,264 5,775 

ซือ้เพิม่ขึน้ 52,062 131 9,877 131 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (130) - (130) - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (34,694) (786) (34,679) (786) 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 5,574 - - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,305,372 5,120 960,332 5,120 

 

10 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดร้ะหวา่งกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายโดยใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บักาํไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่า

จะเกดิขึน้สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สําหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

คอื อตัราร้อยละ -46.18 และ -44.99 ต่อปี (พ.ศ. 2563 อตัราร้อยละ 3.63 และ 3.61 ต่อปี) การเปลี่ยนแปลงของอตัราภาษีเงนิได ้

ถวัเฉลี่ยเกิดจากการขยายจํานวนมูลค่าภาษีเงนิได้ที่ได้รบัยกเว้นซึ่งได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน  

เป็นผลใหม้กีารกลบัรายการภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายในระหวา่งงวด 

 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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11 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายได้จากการขาย 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บรษิทัยอ่ย - - 672 - 

   บรษิทัใหญ่ 11,835 1,729 11,835 1,729 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 21,090 16,738 21,090 16,738 

   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

        กรรมการบรษิทั 

 

18,521 

 

46,425 

 

18,521 

 

46,425 

 51,446 64,892 52,118 64,892 

     

รายได้อ่ืน     

   บรษิทัใหญ่ - 226 - 226 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 11,250 10,642 11,250 10,642 

 11,250 10,868 11,250 10,868 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ซ้ือสินค้าและบริการ     

   บรษิทัใหญ่ 10,321 9,992 10,321 9,992 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 53,087 61,424 53,087 61,424 

 63,408 71,416 63,408 71,416 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้า ซ้ือสินทรพัยถ์าวร และบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563  

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัใหญ่ 11,865 2,260 11,865 2,260 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 25,930 18,884 25,930 18,884 

   บุคคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

      กรรมการบรษิทั 

 

2,718 5,515 

 

2,718 5,515 

 40,513 26,659 40,513 26,659 

     

รายได้ค้างรบั     

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 10,830 8,027 10,830 8,027 

     

ค่าใช้จ่ายจา่ยล่วงหน้า     

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 3,507 4,031 3,507 4,031 

     

เจา้หน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัใหญ่ 7,844 16,449 7,844 16,449 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 32,462 29,626 32,462 29,626 

 40,306 46,075 40,306 46,075 

 

ง) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563  

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า      

   - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   บรษิทัใหญ่ 490 485 490 485 

   บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 4,449 4,425 4,449 4,425 

 4,939 4,910 4,939 4,910 

 



บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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จ) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญัของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 6,272 6,473 6,272 6,473 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 416 404 416 404 

 6,688 6,877 6,688 6,877 

 

12 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 

12.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัมภีาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563  

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564  

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563  
     

สญัญาซือ้อาคาร และอุปกรณ์ 6 ลา้นบาท - 6 ลา้นบาท - 

 0.5 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา 

1.4 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัอเมรกิา 

  

 0.03 ลา้นยโูร 0.3 ลา้นยโูร   

 54,819 ลา้นรเูปีย 60,413 ลา้นรเูปีย   

 0.1 ลา้นฟรงักส์วสิ 0.1 ลา้นฟรงักส์วสิ   

 

12.2 การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สถาบนัการเงนิไดอ้อกหนังสอืคํ้าประกนัในนามของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัจํานวน 11.94 ลา้นบาท 

เกีย่วกบัการดาํเนินงานตามปกตขิองกลุ่มบรษิทัและบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 11.94 ลา้นบาท) 

 

13 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

ในวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีของบรษิัทได้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธิสําหรบั 

ผลการดําเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจํานวนเงนิ 246 ลา้นบาท แต่เนื่องจากมตทิีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็น

เงนิจํานวน 123 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้่ายแลว้เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็น

เงนิจาํนวน 123 ลา้นบาท ซึง่จ่ายแลว้ในวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2564 
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